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32:  سورة البقرة اآلية  



 إقرار الخبير اللغوي
 
 
 
 
 
 
 

دقيق الداخلي في الوحدات الحكومية تحسين جودة الت "أشهد أن الرسالة الموسومة بــــــ 

دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات الخدمية في  - six sigmaباستخدام معايير تقنية 

والتي تقدم بها الطالب ) علي هاتف عبد علي ( راجعتها لغويًا، وقد  "محافظة النجف األشرف

 أصبحت خالية من األخطاء، وألجل ذلك وقعت.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          
 د. محمود حسين كاظم

 كلية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية
 



 المشــرفرار ـــإق
 
 
 
 
 
 
 

تحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات  "أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بــــــ 

دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات الخدمية  - six sigmaالحكومية باستخدام معايير تقنية 

والتي تقدم بها الطالب ) علي هاتف عبد علي ( قد جرى تحت إشرافي  "في محافظة النجف األشرف

في كلية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير 

 علوم في المحاسبة.
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 لجنة المناقشةرار ـــإق
 
 
 
 
 
 
 

بأننا قد إطلعنا على رسالة الماجستير الموسومة نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة ، نشهد 
 - six sigmaتحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية باستخدام معايير تقنية  "بــــــ 

وقد ناقشنا الطالب   "دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات الخدمية في محافظة النجف األشرف
له عالقة بها وفي ضوء ذلك وجدنا إنها جديرة بالقبول في محتوياتها وفيما  علي هاتف عبد علي
 في العلوم المحاسبية وبتقدير )جيد جدًا( .  –لنيل شهادة ماجستير 

  
 
 

                                                                                                                         

 
 عبد الخالق يحيى أ. م. د. فيحاء

 عضـــــــــــوا  
 أ. م. د. بكر إبراهيــــم محمود

 عضـــــــــــوا  
 أ . د. كريمــة علي كاظــم 

 مشـــــرفــــــا  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بـهه  علـى مـا مـن  والشـكر   الحمـد   فلـه   ,مـن شـكره الـذ  ال ينسـى العلـيم   األشـياءبعد فناء  واآلخر اإلنشاءقبل  األول لله  الحمد  
ــه الحمـد مــن  هـذا البحـثومـا ألهمنـي بـه مـن الصـبر والعـزم إلتمـام  العـونه  مـن   ومـا أمـدني بـهه  والعافيـةه  الصـحةه  مـن   علـي   فلـ

 , والصالة والسالم على نبينا األكرم وعلى آله أجمعين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان .قبل ومن بعد
في البدء يطيب لـي أن أتقـدم بجزيـل الشـكر وعميـت االمتنـان إلـى مـن تبضـل بمتابعـة هـذه الرسـالة ، إذ يعجـز اللسـان عـن 
تقديم آيات الشكر والعرفان لألستاذ الدكتورة كريمة علـي كـاظم الجـوهر لتحملهـا عنـاء اإلشـراف ولمتابعتهـا المسـتمرة وآرائهـا 

صـــائحها المســــتمرة فكانـــت ماـــااًل للعلمــــاء المتواضـــعين فــــي التوجيـــه والتشــــجي  الســـديدة التـــي أرنــــت الرســـالة بجهودهــــا ون
 المتواصل، جزاها الل عني وعن زمالئي خير الجزاء .

ويســرني أن أتقــدم ببــالر الشــكر واالمتنــان لألســتاذ الباضــل حســن عبــد الكــريم ســلوم ، فكــان المحبــز دائمــًا علــى التقــدم إلــى 
 والناصح في إبداء المالحظات . األمام والمرشد في جمي  األوقات

الســــادة رئـــيس وأعضــــاء لجنــــة المناقشــــة م العلمــــي و م اللغــــو  واألســـتاذ الم ق ــــو  كمـــا أتقــــدم بالشــــكر واالمتنـــان لألســــتاذ الم ق ــــو  
 م  ههـعبـر لهـم عـن اعتـزاز  واحترامـي لكـل آرائه أ  و  هـذه الرسـالة وجهـودهم المبذولـة إلرنائهـابقبول مناقشة  م  هه له المحترمين لتبض  

 . القيمة م  هه ومالحظاته 
إلـى أسـاتذتي األفاضـل فـي كليـة اإلدارة واإلقتصـاد ويشدني واجب الوفاء واالعتراف بالجميـل إلـى أن أقـدم شـكر  وتقـدير  

والســيما الــدكتور شــاكر البلــداو ، والــدكتور بكــر إبــراهيم، والــدكتور عبــد اللطيــف الــراو ، والــدكتور عمــاد صــبيح، والــدكتورة 
يــــد ، والـــدكتورة نضــــال الخلــــف، والـــدكتورة افتخــــار النقــــاأل، والـــدكتورة بتــــول محمــــد، واألســـتاذ صــــال  مهــــد ، لميـــاء الزب

لى جمي  أساتذة قسم المحاسبة .  والدكتور محمود حسين وا 
ــكر والكمــا  ــل الشــ ــدم بجـزيـ ــي أن أتقـ ــ  مــوظبي عرفــانيسـعدنـ ــى جميـ وان الســيد رئــيس الــدي الرقابــة الماليــة, والســيما ديــوان إلـ

األسـتاذ رافـل ياسـين خضـير مـدير عـام دائـرة تـدقيت الدكتور عبد الباسط تركي سعيد إلتاحتـه لـي  فرصـة إكمـال الدراسـة، و 
، واألســتاذ ســعد شــاكر شــبيت رئــيس المنطقــة الاالاــة, واألســتاذ فاضــل محمــد ورد مــدير الرقابــة الماليــة فــي النجــف األشــرف

 , فجزاهم الل خير الجزاء.الدائمين لتشجي لما قدموه لي من النصح وا الهيئة الاامنة
يقضــي واجــب العرفــان بالجميــل أن أتقــدم بخــالي شــكر  لمــوظبي دوائــر )الجامعــة، والصــحة، والتربيــة، والمحافظــة، كمــا 

والبلدية، والزراعة، والخزينة( والسيما رؤوساء وموظبي قسم التدقيت الـداخلي لمـا قـدموه لـي مـن معلومـات ومشـورة كـان لهـا 
 ار الكبير في إنجاز الجانب العملي لهذا البحث .األ

وأسجل شكر  العميت إلى أخوتي وزمالء دراستي ذكـرى وحنـان ونـوره وفـاتن وفوزيـة ومهـا واـامر وصـال  وحميـد وصـبا  
 وودي  ومحمد وحسام . 

ي  فجـــزاهم الل خيـــر تشـــجالو  والصـــبر وال يبـــوتني أن أتقـــدم بالشـــكر واالمتنـــان ألســـرتي لمـــا أبدتـــه لـــي مـــن دوام المســـاعدة
 الجزاء.
ـالجزيل لكـل مـن أسـهم فـي إنجـاز هـذا البحـث والـتمس العـذر له  أتوجه بالشكره  ختاماً  أسـال الل أن يجـزيهم و فـاتني ذكـرهم  ن  م 

.عني خير الجزاء

      

الباحث 



 ج

 املستخلص
 
 المنظمات تشهده الذ  والتطور التكنولوجي السري  الشديدة المنافسة بيئة التحديات التي تبرضها في ظل  

ساعد المنظمات ت وهي تقنية  ،Six Sigma تقنيةتقليل الخطأ منها لت وأساليب متطورة ائتم إيجاد طر فقد 
، في ضبط وتحسين العملية الرقابية  وه تقنيةال اوأحد مجاالت تطبيت هذ ،درجة عالية من الجودة إلىللوصول 

 إلى أدىبالتوس  والتنوع األمر الذ   التي أخذت حدات الحكوميةنظرًا لتزايد أهمية دور التدقيت الداخلي في الو و 
ستامارية الالمشاري  ا وتنبيذجل تقديم الخدمات من جهة أ زيادة تخصيصاتها المالية لتعزيز قدرتها اإلنباقية من

ا وتحقت الهدف المنشود من وجوده اعلةوبطبيعة الحال لكي تكون وظيبة التدقيت الداخلي ف ، أخرىمن جهة 
 Sixستخدام تقنية اهتمام الباحث بهذا الموضوع والذ  يهدف إلى الذا جاء ،البد أن تكون ذات جودة عالية

Sigma  باإلعتماد على  صممت استبانةلتحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية ، ولتحقيت ذلك
ت من عينة البحث المكونة من اإلدارات ( فقرة لجم  المعلوما47الدراسة النظرية والدراسات السابقة شملت )

الحسابات ورؤساء فرت هيئات ديوان الرقابة المالية  ير العليا واألفراد العاملين في أقسام التدقيت الداخلي ومد
المنهج الوصبي  واعتمد، استبانة( 101( وكان الصالح للتحليل )107أسترد منها ) استبانة( 116بواق  )

ختبار البرضيات اجرى جم  وتحليل البيانات و و قصاء عن المعلومات وربطها بالنتائج ستالالتحليلي من خالل ا
.SPSSستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةامن خالل العديد من المعالجات اإلحصائية ب

تراوحSigmaأن أجهزة التدقيت في الوحدات عينة البحث تعمل عند مستوى  النتائج التي تم التوصل إليها أهمومن 

تلتزم الوحدات ، و  لكل مليون فرصة(59603–126506(حيثمستوىالعيوبيتراوحبين)3.06–2.64بين)
داخلي ، إال إن هذا االلتزام كان ضعيبًا مقارنًة بدور وأهمية الحكومية عينة البحث بتطبيت معايير جودة التدقيت ال

واإلفادة منها Six Sigmaكانية لدى الوحدات عينة البحث لتطبيت تقنية التدقيت الداخلي في الوقت الحالي، وهناك إم
 Six Sigmaاستخدام معايير تقنية يؤار ، و في تقليل العيوب واألخطاء وتحقيت الجودة والتميز في الخدمات المقدمة 

، ويتضح هذا بشكل إيجابي في تحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية في محافظة النجف األشرف 
(. وباإلعتماد على النتائج قدم 0.897( ومعامل التحديد البالر )0.947التأاير من خالل معامل االرتباط البالر )
من خالل تشكيل فريت Six Sigmaاهتمام اإلدارة العليا بتبني معايير تقنية الباحث مجموعة من التوصيات أهمها 

لضمان نجاحها واإلفادة منها في تقليل العيوب والمقومات المتعلقة بها  وتوفير كافة العناصرلتطبيت هذه التقنية 
، والسعي حسب نشاطه ب واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة كل   وتعزيز بيئة العمل بمباهيم الجودة والتميزواألخطاء 

لخصائي التي يجب أن تتوافر إلى تحديد مهام جهاز التدقيت الداخلي وفقًا للمعايير الدولية واإللتزام بها من حيث ا
 ة لألداء بشكل عام.فيه، ومن حيث مستلزمات أدائه وصالحياته ومسؤولياته، حيث إن ذلك يضمن تحقيت رقابة فاعل
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 المقدمة
كانت أالمنظمات سواء  تشهده والتطور التكنولوجي السري  الذ  الشديدة المنافسة بيئة في ظل

الخدمية فإنها تسعى للمحافظة على الزبائن وتلبية حاجاتهم بأعلى مستوى من الدقة والجودة  مالسلعية أ
, وهذه التحديات تبرض على المنظمات  بما يحقت أو يبوت توقعاتهم من السل  والخدمات المقدمة لهم

مزيدًا من االنبتا  والتطوير واإلبداع بهدف التحسين المستمر لجودة الخدمات والمنتجات وتخبيض 
يجاد  التكاليف وكسب رضا الزبائن والمحافظة عليهم , لذلك تم البدء بتطوير إدارة الجودة الشاملة وا 

ساعد المنظمات ت  وهي تقنية Six Sigma تقنيةخطأ منها ت وأساليب جديدة ومتطورة في تقليل الائطر 
ألداء واألنشطة واألعمال ا وتقويم مراقبة من خاللدرجة عالية من درجات الجودة والدقة  إلىللوصول 
عيب لكل   3.4من  أكارالعملية التي ال ينتج عنها  إلى Six Sigmaيشير مصطلح ، حيث اليومية

 .م خدمات أو سلعا خالية من العيوب تقريبا المنظمة تقد إنمليون فرصة أ  
من خالل خمس مراحل محددة من العمل المنظم وعلى وفت هذه التقنية تتم عملية التحسين المستمر 

هذه المراحل تبدأ بمرحلة تحديد المشكلة و في كل مرحلة يتم تنبيذ مجموعة من األنشطة , و , 
Define وتليها مرحلة القياس ,Measure تحليل , ام الAnalyze ام مرحلة التحسين ,

Improve وتنتهي بمرحلة المراقبة والتحكم ,Control. في  وه تقنيةال اوأحد مجاالت تطبيت هذ
 . لمواكبة تلك المنافسة اعلةضبط وتحسين العملية الرقابية والتقييمية وتطبيت مناهج رقابية ف

المالي التي حدات بالسنوات األخيرة  لاالحتياونظرًا لما أفرزته البضائح المالية ودعاوى 
في اكتشاف شركات التدقيت الخارجي الكبرى نتيجة الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وعدم نجا  

المتزايد بالتدقيت الداخلي وأنظمة  االهتمام إلىذلك  أدىحتيال المالي فقد الحاالت التالعب واض بع
وقد عزا كاير من الباحاين ، منظمات األعمال الحدياة  الرقابة الداخلية ودورها في ضبط األداء في
عتماد بشكل كاف على وظيبة التدقيت الداخلي االعدم  إلىهذا الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية 

األهمية الالزمة كأداة تسعى لتبعيل النظم الرقابية وبالتالي تحقيت الجودة في المنتجات  إعطائهاوعدم 
 .الخدمات المقدمة  أو

ولهذا تعد وظيبة التدقيت الداخلي من الوظائف المهمة في منظمات اليوم نظرًا للتوس  الكبير في 
الخدمات التي  أن فيالحظحجم األعمال والتطورات الكبيرة التي تحدث في المجاالت المالية واإلدارية 

الدوائر الحكومية بالتوس  والتنوع فضاًل عن توس  وتعدد  أخذتتقدمها الدوائر الحكومية المختلبة 
جل تقديم هذه أزيادة تخصيصاتها المالية لتعزيز قدرتها اإلنباقية من  إلى أدىنبسها األمر الذ  

ستراتيجية الستامارية لتبيذ المشاري  االزيادة حجم النبقات ا أخرىهذا من جهة ومن جهة  ،الخدمات
وجودة أقسام  اعليةالتأكد من ف وميةل هذا يحتم على الدوائر الحكوك االقتصاديةودف  عجلة التنمية 
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ضمن استمراريتها ونجاحها في بما ياستغالل الموارد المتاحة بباعلية  كي تتمكن منالتدقيت الداخلي 
وتحقت الهدف  اعلةوبطبيعة الحال لكي تكون وظيبة التدقيت الداخلي ف، تقديم الخدمات للمجتم  

كواحدة من أهم  Six Sigma تقنية، وألهمية ية المنشود من وجودها البد أن تكون ذات جودة عال
تقنيات ضبط جودة األداء فقد جاء هذا البحث كمحاولة لإلفادة من هذه التقنية في حل مشكلة ضعف 

أداء أجهزة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية من خالل اختبار فرضيات البحث اآلتية         
يؤار  .اانيا :فظة النجف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخليالحكومية في محا الوحداتتلتزم )أوال:

 الحكومية الوحداتتحسين جودة التدقيت الداخلي في  فيبشكل إيجابي   Six Sigma تقنيةاستخدام 
توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة  وتشتت من هذه البرضية خمس فرضيات فرعية واالاا:

الوحدات في  لتحسين جودة التدقيت الداخلي Six Sigmaتقنية خدام معايير فيما يتعلت بمدى است
تشتت من هذه البرضية  وكذلك ررافية والوظيبيةو تعزى للمتغيرات الديم الحكومية في محافظة النجف

ة قد تضمن البحث أربعفخمس فرضيات فرعية( ،ولتغطية هذا الموضوع واختبار تلك البرضيات  
ألول منهجية البحث ودراسات سابقة من خالل مبحاين، خصي األول تناول البصل ا فصول

بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، أما البصل  لمنهجية البحث والااني لعرض
والتدقيت الداخلي، إذ تناول المبحث األول نشأة  Six Sigmaالااني فقد سلط الضوء على تقنية 

كل التنظيمي لها ومبادئها ومعاييرها وأساليب ومراحل تطبيقها ، في والهي Six Sigmaومبهوم تقنية 
حين ركز المبحث الااني على التدقيت الداخلي من حيث النشأة والمبهوم واألهمية واألهداف والنطات 
وأنواع التدقيت الداخلي والمعايير والقواعد التي تنظم عمله، والمبحث الاالث تناول جودة التدقيت 

، وخصي البصل الاالث للجانب العملي من خالل مبحاين  Six Sigmaالقتها بتقنية الداخلي وع
تناول المبحث األول توصيف العينة وأدوات البحث، فيما تناول المبحث الااني تحليل النتائج واختبار 

وفي البصل الراب  الذ  تعمل به الوحدات عينة البحث، Sigma فرضيات البحث وقياس مستوى 
قد عرض الباحث أهم االستنتاجات التي توصل إليها والتوصيات التي أرتأى أن يوصي بها واألخير ف

 استنادًا إلى تلك االستنتاجات من خالل مبحاين خصي األول لالستنتاجات واآلخر للتوصيات .  
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 المبحث األول                                 
    البحثمنهجية                                

إلعداد البحث على وفت األسس العلمية لذلك يبين هذا تعد منهجية البحث الخطوة األولى 
ام  وصول إليه عن طريت البحث ،لل سعى الباحثيمشكلة البحث ، ام الهدف الذ   إبتداءً  المبحث
, ومتغيرات  الزمانيةو المكانية البشرية و وتحديد حدوده ,  هاتوعرض فرضي,  همية البحثأبيان 
 وعلى النحو اآلتي : ،واألساليب اإلحصائية والعملية المستخدمة, والمنهج المتب   البحث

 

  البحث: مشكلة أوال  
زيادة وتعقيد العمليات المالية و الحكومية  الوحداتفي تدني أداء أجهزة التدقيت الداخلي نتيجة 
زيادة  إلىكل ذلك أدى  الوحدات،وتداخل القوانين والتعليمات المنظمة لعمل تلك وتشعب 

 حدياةدوات حتم عليها تبني واعتماد أساليب وأالحكومية األمر الذ  ي الوحداتالضغوط على 
بتبعيل  رقابة عالية الجودة لضبط األداء ويتحقت ذلك ذلك يتطلبو لتحقيت مستويات أداء عالية 

ستعانة بأنظمة ضبط لمالية ورير المالية وبالتالي االدقيت الداخلي على أنشطتها اجهزة التدور أ
للبحث والتقصي الخدمي وانطالقا من الحاجة الماسة في القطاع  , الجودة لتحقيت الدقة والباعلية

لتحسين وضبط جودة أداء التدقيت الداخلي في هذا  اعلةعن استراتيجيات وسبل جديدة وف
, لذلك يمكن توضيح مشكلة البحث من خالل واحدة منها  Six Sigma قنيةت تعد ،القطاع

 : تيةالتساؤالت اآل
 الحكومية بمعايير جودة التدقيق الداخلي ؟ الوحدات مامدى التزام -1
الحكومية ؟وما تأثير استخدام  الوحداتلدى  Six Sigma تقنيةفر متطلبات  اما مدى تو  -2

 الحكومية ؟ الوحداتدة التدقيق الداخلي في تحسين جو  في Six Sigma تقنيةمعايير 
تحسين جودة  ومعايير Six Sigma تقنيةعالقة بين استخدام معايير  ما مدى وجود -3

 الحكومية ؟ الوحداتالتدقيق الداخلي في 
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   البحثأهداف  ثانيا :
 -: بما يأتييمكن تحديد أهداف البحث 

جهزة التدقيت أتزام بها من قبل معايير جودة التدقيت الداخلي ومدى االل إستعراض -1
 الداخلي في الوحدات الحكومية.

 .  اليات تطبيقهآو  Six Sigma تقنيةالتعرف على  -2
 الوحداتتحسين جودة التدقيت الداخلي في  في Six Sigmaبيان أار استخدام  -3

 .الحكومية 
, ليا )التزام ودعم اإلدارة الع Six Sigma تقنيةتحديد العالقة بين استخدام معايير  -4

وقياس األداء العمليات واألنظمة , , و  الموارد البشرية والتدريبو التحسين المستمر , و 
والسلطة والمسؤولية , الغرض ( وبين تحسين جودة التدقيت الداخلي )ونظام الحوافز

تأكيد الجودة وبرامج التحسين , و ,  الكباءة والعناية المهنيةو االستقاللية والموضوعية , و 
دارةو  يصال و ,  التدقيت تخطيط وتنبيذ عمليةو ,  طبيعة العملو ,  ط التدقيت الداخليانش ا  ا 

 الحكومية . الوحداتفي (  لمخاطروالتواصل وقبول ا ,مراقبة وال,  النتائج
 

 البحثثالثا : أهمية 
الحكومية نتيجة اتساع نطات  الوحداتتنب  أهمية البحث من أهمية وواق  التدقيت الداخلي في 

التشغيلي لتمشية وتسيير  ،وتشعب وتداخل التعليمات وزيادة حجم اإلنبات بشقيهالخدمات 
ستامار  لتنبيذ المشاري  والبنى التحتية والتي بدورها تبرض مسؤولية الوا ،عتياديةالاألعمال ا

مهمة للتدقيت الداخلي تتمال بتدقيت أوليات ومستلزمات التعاقد والكشوفات التخمينية وذرعات 
 التطور في أخذت الداخلي التدقيت وظيبةابات الضمان وريرها , لذلك نجد أن العمل وخط

 في جهة أعلى إلى ووصول رأيها القيادة الدول موض  بعض في مكانتها بلغت حيث السري 
 التي الخدمات خالل من نشطة الرقابة وقواعد الحوكمةوأ مخاطرال تقويم في لمساعدتها المنظمة
 Six Sigma تقنيةن جهة أخرى يكتسب البحث أهميته نظرًا ألهمية هذا من جهة وم,  تقدمها

 الوحداتفي تحسين جودة التدقيت الداخلي في  افي الجودة والتميز ودوره ةمعاصر  تقنيةك
الحكومية بما يمكنها من تحسين أدائها وتحقيت مستويات الجودة واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها 

 أجلها . ,وتحقيت األهداف التي وجدت من
والتدقيت الداخلي  Six Sigma تقنيةمزيد من البحوث والدراسات حول  إلىوقد يقود هذا البحث 

المختلبة ويساعدها في  المنظماتفي قطاعات مختلبة ومتنوعة األمر الذ  يعود بالبائدة على 
 تطوير أدائها ورف  مستويات الجودة والدقة فيها .
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 : فرضيات البحث رابعا   
 : آلتيةالبرضيات ا صيغتهداف البحث على مشكلة وأ لتعويلبا
 

 الفرضية االولى :
عند مستوى الحكومية في محافظة النجف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخلي  الوحداتتلتزم 
 (.α≤50.0(داللة 

 
 الفرضية الثانية :

 الوحداتلي في تحسين جودة التدقيت الداخ فيبشكل إيجابي   Six Sigma تقنيةاستخدام يؤار 
(.α≤50.0(الحكومية في محافظة النجف عند مستوى داللة 



 : اآلتيةشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية تو 
توجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار دعم والتزام اإلدارة العليا وبين تحسين جودة التدقيت  -

 ( .α ≤ 50.0(داللة  عند مستوىالحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 
وبين تحسين جودة التدقيت  التحسين المستمرتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -

 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 
ن ــــتحسي وبين ة والتدريبـــــــــالموارد البشرير ــاًا بين معيـة إحصائيــــة دالـــــــــــتوجد عالق -

د مستوى داللة ـــــعنة النجف ــــة في محافظـــالحكومي الوحداتدى ــــودة التدقيت الداخلي لـــج
)50.0 ≥ α. ) 

وبين تحسين جودة التدقيت  العمليات واألنظمةتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -
 ( .α ≤ 50.0(لة عند مستوى دالالحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 

وبين تحسين جودة التدقيت  قياس األداء ونظام الحوافزتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -
 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الداخلي لدى الوحدات الحكومية في محافظة النجف 

 
 الفرضية الثالثة:

 Sixتقنية ستخدام معايير توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى ا

Sigma تعزى   الوحدات الحكومية في محافظة النجف والتيفي  لتحسين جودة التدقيت الداخلي 
سنوات و التخصي العلمي , و المؤهل العلمي , و ررافية والوظيبية )مكان العمل , و للمتغيرات الديم

(.α≤50.0(عدد الدورات التدريبية( عند مستوى داللة و الخبرة , 
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 : آلتيةشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اتو 
تقنية توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام معايير  -

Six Sigma الحكومية في محافظة النجف الوحداتفي  لتحسين جودة التدقيت الداخلي   
 (.α≤50.0(مكان العمل عند مستوى داللة  إلى والتي تعزى  

تقنية توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام معايير  -
Six Sigma الحكومية في محافظة النجف   الوحداتفي  لتحسين جودة التدقيت الداخلي
 (.α≤50.0(المؤهل العلمي عند مستوى داللة  إلى والتي تعزى  

تقنية أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام معايير  توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء -
Six Sigma الحكومية في محافظة النجف   الوحداتفي  لتحسين جودة التدقيت الداخلي
 (.α≤50.0(التخصي العلمي عند مستوى داللة  إلى والتي تعزى  

تقنية عايير توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام م -
Six Sigma الحكومية في محافظة النجف   الوحداتفي  لتحسين جودة التدقيت الداخلي
 (.α≤50.0(سنوات الخبرة عند مستوى داللة  إلى والتي تعزى  

 Sixتقنية توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام معايير  -

Sigma والتي  الحكومية في محافظة النجف في الوحدات ت الداخليلتحسين جودة التدقي
  (α≤50.0(إلى عدد الدورات التدريبية في مجال التدقيت الداخلي عند مستوى داللة  تعزى  

 
 
 

 خامسا  : حدود البحث 
قسم الحسابات ورئيس فريت هيئات ديوان الرقابة  مديراإلدارة العليا و حدود البحث  شملت  

 الحكومية في محافظة النجف األشرف الوحداتقسم التدقيت الداخلي في  وكادر ومديرالمالية 
,  البلدية ةمديريو محافظة النجف , و رئاسة جامعة الكوفة , و دائرة الصحة , و مديرية التربية , )
 .(مديرية الخزينةو ,  مديرية الزراعةو 
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  متغيرات البحثسادسا  : 
بينما المتغير التاب  هو جودة  Six Sigma تقنيةيير المتغيرات المستقلة للبحث هي معا إن

 ,Knowles2) على ما تناوله كٌل من بناءً  Six Sigma تقنيةمعايير  وحددتالتدقيت الداخلي , 
 اعتمدت( أما جودة التدقيت الداخلي فقد Cho, et. al., 2010: 617-619) ( و68 :2012

,  (Institute of Internal Auditors, 2012) داخليالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيت ال
 :  إنموذج متغيرات البحث ( 1الشكل ) موضح في مالما هوو 
 

 (1الشكل )
 بحثنموذج متغيرات الإ

 

 عداد الباحثإ  المصدر
 

 
 

 

 المتغير المستقل
Six Sigma  ر تقنيةيمعاي  

 الغرض , والسلطة , والمسؤولية -
 ةاالستقاللية والموضوعي -
 الكفاءة والعناية المهنية -
 برنامج تأكيد وتحسين الجودة -
 التدقيق الداخلي طانش إدارة -
  طبيعة العمل -
 العملتخطيط  -
 أداء العمل -
 النتائج توصيل -
   مراقبة التقدم المحرز -
 التواصل وقبول المخاطر  -

 
-  

 دعم والتزام اإلدارة العليا

 التحسين المستمر

شرية والتدريبالموارد الب  

 العمليات واألنظمة

 قياس األداء ونظام الحوافز

 المتغير التابع
 جودة التدقيق الداخلي
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  منهج البحث -سابعا  : 
ــــة واألجنبيــــةالمصــــادر والــــدوريات و فــــي الجانــــب النظــــر   تعتمــــد ســــوف  المراجــــ  المختلبــــة العربي

ــلالمقــاالت والنشــرات التــي  فضــاًل عــن والتشــريعات والقــوانين ذات الصــلة بموضــوع البحــث  ي حص 
 نترنت.ألعليها من شبكة ا

 
 : من خالل اآلتي الوصبي التحليلي منهجال فسيعتمدأما بالنسبة للجانب العملي , 

 ات التــــدقيت فــــي قســــم التــــدقيت الــــداخلي فــــي الدراســــة التحليليــــة لعينــــة مــــن تقــــارير وملبــــ
 الحكومية عينة البحث . الوحدات

   اإلدارات العليـــا ومـــدير  قســـم الحســـابات ورؤوســـاء المقـــابالت والحـــوارات الشخصـــية مـــ
 الوحـــداتوأفـــراد قســـم التـــدقيت الـــداخلي فـــي  ير مـــدفـــرت هيئـــات ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 

 الحكومية عينة البحث .
 باســـتخدام األســـاليب اإلحصــــائية المتمالـــة بالنســـب المئويــــة وتحليلهــــا  ةاالســـتبان اســـتمارة

ـــــار  ـــــل ا T-Testوالتكـــــرارات والوســـــط الحســـــابي واختب ـــــاط الوتحلي نحـــــدار ومعامـــــل ارتب
 . SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للدراسات اإلجتماعية بسبيرمان , 

 بحث .الخاصة بالوحدات عينة الديوان الرقابة المالية  تقارير 
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  الثانيالمبحث                                 
  دراسات سابقة                                  

ما  من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وبيان اً يعرض هذا المبحث عدد
إطالع د  في حدو , وبالررم من الجهود المبذولة  يميز الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

ل على دراسات سابقة محلية الباحث تتعلت بموضوع البحث لذلك اقتصر المبحث على  فل م ي حص 
 :الدراسات العربية واألجنبية مقسمة على مجموعتين رئيستين، وكما يأتي 



 عربية دراسات :أوال  
 

 بطض في Six sigma  ستة سيجما منهج بعنوان ) استخدام  ( 2011دراسة ) الراوي ،  -1

 الجودة جائزة على الحائزة الخاصة المستشفيات على ميدانية دراسة -الداخلي  جودة التدقيق

 عمان(  )رسالة ماجستير( . محافظة في والتميز

في ضبط جودة التدقيت الداخلي في المستشبيات  six sigmaاستخدام منهج  إلىتهدف الدراسة 
لحل مشكلة ضعف أداء اجهزة التدقيت مان الحائزة على جائزة الجودة والتميز في محافظة ع

على العاملين في أقسام الجودة  وزعتفقرة و  67شملت لهذا الغرض  تبانةاس وصممت, الداخلي
, واستخدم المنهج الوصبي التحليلي ومن خالل والتدقيت الداخلي في المستشبيات عينة الدراسة 

للت البيانات واختبار بالعديد من األسالي البرضيات باستخدام الحزمة اإلحصائية  اإلحصائية ح 
 يةو معن داللة  ذ تأاير دعدة نتائج أهمها وجو  إلى, وتوصلت الدراسة   SPSSللعلوم اإلجتماعية

 ياتلالعمو  المستمر، نالتحسيو  العكسية، التغذيةو  يا،لالع اإلدارةم دعو  التزام(  ستة سيجما لمعايير

دارةو  نية،هالم العناية( يلالداخ قيتتدال دةو ج ىلع )البشرية اردو المو  األنظمة،و   تقيالتد أنشطة ا 
يو  ،يتالتدق يةلعم تنبيذو  تخطيطو  المخاطر، إدارة يمتقيو  ي،لالداخ  بالمستشبيات  )النتائجصال ا 

 ( .α ≤ 50.0( داللة وىمست عند نعما حافظةم في التميزو  دةو الج جائزة ىلع الحائزة الخاصة
 
وان )مدى توافر مقومات تطبيق سيجما ستة في ( بعن 2011دراسة ) جوادة ,  -2

المستشفيات الحكومية في قطاع غزة ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة 

 )رسالة ماجستير( . نظر اإلدارة العليا( 

معرفة مدى توافر مقومات تطبيت سيجما ستة في المستشبيات الحكومية في  إلىتهدف الدراسة 
تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر اإلدارة العليا , ولتحقيت  قطاع رزة ودورها في

لهذا الغرض وزعت على موظبي اإلدارة العليا في المستشبيات  استبانة  صممتأهداف الدراسة 
عدة نتائج أهمها  إلى( موظف , وتوصلت الدراسة 207الحكومية عينة الدراسة والبالر عددهم )

الالزمة لتطبيت منهج سيجما ستة مال المتطلبات اإلدارية والبشرية فر المتطلبات األساسية اتو 
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وهي على  ،تأكيد اإلدارة العليا على أن التميز في خدمة المرضى من أهم أهدافهاو والتقنية , 
ن تطبيت منهج سيجما ستة له أار و استعداد لتطبيت منهج سيجما ستة ,  تحسين جودة  فيا 

 الخدمات الصحية .
في  six sigma( بعنوان )مدى اإللتزام بمنهج سيجما ستة  2012د هللا , دراسة ) عب -3

)رسالة  دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع غزة(  –ضبط جودة التدقيق الداخلي 

 ماجستير( .

ستة بمنهجسيجما في ضبط جودة  six sigmaتهدفالدراسةإلىالتعرفعلىمدىااللتزام
المصارف العاملة في قطاع رزة , ولتحقيت ذلك صممت  استبانة ووزعت  التدقيت الداخلي في

(  استبانة , واستخدام المنهج الوصبي 45على عينة من موظبي المصارف عينة الدراسة بواق  )
اإلحصائية من أجل الوصول للنتائج ,   بالتحليلي من خالل دراسة المحتوى واستخدمت األسالي

 sixن المصارف العاملة في قطاع رزة تلتزم بمعايير سيجما ستة ومن أهم  نتائج الدراسة  أ

sigma  بدرجة كبيرة , وتلتزم المصارف العاملة في قطاع رزة بمعايير التدقيت الداخلي بصورة
كبيرة جدًا , وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام المصارف العاملة في قطاع رزة 

 جودة التدقيت الداخلي . بمعايير منهج سيجما ستة وبين ضبط
 
 six sigma  ( بعنوان )مدى استخدام منهج سيجما ستة 2012دراسة ) أبو ناهية ,  -4

)رسالة  دراسة حالة الجامعات الفلسطنية في قطاع غزة(  –لتحقيق جودة التدقيق الداخلي 

 ماجستير( .

في تحقيت جودة   six sigmaالتعرف على مدى استخدام منهج سيجما ستة  إلىتهدف الدراسة 
 استبانة صممتالتدقيت الداخلي في الجامعات البلسطنية في قطاع رزة , ولتحقيت هدف الدراسة 

على العاملين في قسمي التدقيت  وزعتباإلعتماد على الدراسة النظرية والدراسات السابقة و 
دراسة المنهج , واعتمدت ال استبانة ( 35الداخلي والجودة بالجامعات عينة الدراسة بواق  )

الوصبي التحليلي واستخدم برنامج التحليل اإلحصائي للدراسات اإلجتماعية لتحليل البيانات 
ستة )دعم والتزام فر معايير منهج سيجما اتتو  الدراسة ,نتائج  مننتائج الدراسة , و  إلىوالوصول 

قياس األداء و , ة والتدريبوالموارد البشري, والعمليات واألنظمة, والتحسين المستمر اإلدارة العليا،
نية في يتلتزم الجامعات البلسطو والحوافز( لدى الجامعات البلسطنية في قطاع رزة بدرجة كبيرة , 

دارةو , داخلي )الكباءة والعناية المهنيةقطاع رزة بتطبيت معايير جودة التدقيت ال أنشطة التدقيت  ا 
يصال النتائج( بدرجة و , بيذ عملية التدقيتوتخطيط وتن, المخاطر والرقابة إدارة متقييو , الداخلي ا 
توجد عالقة دالة إحصائيا بين استخدام معايير منهج سيجما ستة وبين تحقيت جودة كما كبيرة , 

 ( .α ≤ 50.0(نية في قطاع رزة عند مستوى داللة يالتدقيت الداخلي لدى الجامعات البلسط
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 أجنبيةدراسات  :ثانيا  
 Six Sigma Approach to Internal( بعنوان ) Samson  ,2008دراسة )  -1

Auditing)   منهج(six sigma )إلى التدقيق الداخلي  
على شركة رايايون المتخصصة في أنظمة  ةأجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكي

اسة في التدقيت الداخلي , استخدمت الدر  six sigmaالدفاع، وتهدف إلى بيان أار استخدام منهج 
المنهج االستنباطي في التحليل والتوصل للنتائج , وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج على شكل 

أهمها السرعة في إصدار التقارير  ،وبعد استخدامه six sigmaمقارنة بين قبل استخدام منهج 
( يوم في 180) six sigmaحيث كانت دورة إصدار تقرير مدقت الحسابات قبل استخدام منهج 

( يوم , واستياء أصحاب 14) six sigmaأصبحت دورة إصدار التقرير بعد استخدام منهج حين 
بينما بعده يتم تحقيت درجة عالية من الرضا ألصحاب  six sigmaالمصلحة قبل استخدام منهج 

المصلحة , وعدم معالجة األسباب بشكل جذر  وبالتالي زيادة المخاطر في حالة عدم استخدام 
معالجة جذرية لألسباب  six sigmaفي حين يحقت استخدام المنهج هذا  six sigmaمنهج 

 sixالحقيقية وتقليل المخاطر , هناك نقي في المعرفة المؤسسية في حالة عدم استخدام منهج 

sigma .بينما تصبح هناك عملية تبادل للمعرفة واالحتباظ بها عند استخدام المنهج هذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Application of Six-Sigma in( بعنوان ) Ansari, et. al.) ,2008دراسة   -2

finance a case study  )(تطبيق six sigma  دراسة حالة –في مجال التمويل) 

في أقسام المحاسبة والتمويل ,  six sigmaتهدف الدراسة إلى توضيح كيبية تنبيذ منهج 
بيرة في الواليات المتحدة شركة من شركات المقاوالت الك 50واشتملت عينة الدراسة على 

حيث استخدم فريت البحث خطوات التحسين المستمر وهي التحديد والقياس والتحليل  ةاألمريكي
والتحسين والرقابة خالل العمليات المحاسبية , وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، إن تطبيت 

م ألداء العمل والتكلبة أدى إلى انخباض ملحوظ في األخطاء والزمن الالز  six sigmaمنهج 
مكانية تطبيت منهج  بنجا  كبير في أقسام  six sigmaالمرتبطة بإعداد التقارير المالية , وا 

المحاسبة والتمويل في شركات المقاوالت فضاًل عن إمكانية تطبيقه في وظائف األعمال المختلبة 
 والخدمات وفي مجال العمليات الصناعية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A six sigma Approach to internal( بعنوان ) Aghili   ,2009دراسة )  -3

audits  ) منهج(six sigma للمراجعات الداخلية) 

ووظيبة التدقيت الداخلي ودراسة  six sigmaتوضيح العالقة بين منهج  إلىتهدف الدراسة 
ية الخمسة المعروفة بمنهج six sigmaإمكانية الربط بينهما بحيث يتم ربط مراحل منهج 

(DMAIC والتي تشير إلى التحديد, والقياس, والتحليل, والتحسين, والرقابة م  مراحل التنبيذ )
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لبرنامج التدقيت الداخلي المتمالة بالتخطيط, وقياس األداء, والتحليل, والتقرير والتوصيات 
وصلت للتحسين , والمتابعة , وتم تطبيت هذه الدراسة على عينة من الشركات في بريطانيا , وت

والتدقيت الداخلي بشكل فاعل  six sigmaالدراسة إلى عدة نتائج أهمها إمكانية الربط بين منهج 
ن منهج  يمكنه أن يضيف قيمة كبيرة لوظيبة التدقيت الداخلي بغض النظر عن  six sigma, وا 

 كبر أو صغر حجم الشركة أو نوعها .
  
 Six Sigmaبعنوان )(  Salaheldin and Abdelwahab  ,2009دراسة )  -4

Practices in the Banking Sector in Qatar )(ممارسات six sigma  في القطاع

 (المصرفي في قطر

في قطاع البنوك في قطر وذلك من خالل   six sigmaمنهج  اختبار تطبيت إلىتهدف الدراسة 
, واستخدمت  التعرف على البوائد المتوقعة من تطبيت المنهج المذكور في القطاع المستهدف

( 73الدراسة المنهج الوصبي التحليلي وصممت استبانة وزعت على الموظبين والبالر عددهم )
 موظبًا من مختلف المستويات اإلدارية في المصارف المحلية واألجنبية في قطر .

يسهم في رف  مستوى الخدمات  six sigmaوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن تنبيذ 
من قبل  six sigmaزيادة مستوى رضا الزبائن , وعدم وجود فرت كبير في فهم منهج وبالتالي 

إن البنوك الخاصة اتخذت بعض  كما مختلف المستويات في القطاع المصرفي عينة الدراسة ,
ن منهج  six sigmaالخطوات اتجاه تنبيذ  يتطلب تنبيذ األدوات اإلحصائية  six sigma, وا 

مازال نادرًا  six sigmaيقها في قطاع الخدمات وبالتالي فإن تطبيت المعقدة التي يصعب تطب
 ورير منتشر بخاصة في قطاع البنوك .

 
 Uptake and success factors of six( بعنوان )Heckl, et.,al.  ,2010دراسة )  -5

Sigma in the financial services industry )(استيعاب وعوامل نجاح six sigma 

 (لخدمات الماليةفي مجال ا

في قطاع  six sigmaتهدف الدراسة إلى بيان ومناقشة حالة وعوامل النجا  لتطبيت منهج 
الخدمات المالية , وذلك من خالل دراسة تطبيقية شملت المصارف وشركات التأمين والخدمات 

 طانيا .ذات العالقة , حيث تمت هذه الدراسة في كل من ألمانيا , وسويسرا , واستراليا , وبري
% من مقدمي الخدمات المالية يعتقدون 25وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إن نسبة 

في عمليات التحسين المستمرة لديهم وأهم الدواف  لذلك هي  six sigmaبمالئمة استخدام منهج 
لتقبل الضغوط لتقليل التكلبة والمنافسة والرربة بإرضاء الزبائن والوصول إلى أسوات جديدة , وا

في قطاع الخدمات المالية اليزال في مراحله األولى ويطبت بشكل  six sigmaلتطبيت منهج 
 دراسات استطالعية في معظم الشركات في هذا القطاع .
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 Banking Sector Growth in( بعنوان ) and Hussain Wang  ,2011دراسة ) -6

China: Can Six-Sigma Be a Solution?  )(لمصرفي في الصين : هل نمو القطاع ا

 (حلا  six sigmaيمكن أن تكون 

في األداء المصرفي وخدمات الزبائن  six sigmaإلى التعرف على تأاير منهج تهدف الدراسة 
في الصين، واستخدمت الدراسة المنهج االستنباطي من خالل المقارنة م  البنوك التي استخدمت 

 six sigmaنتائج أهمها إن استخدام منهج  , وتوصلت الدراسة إلى عدة six sigmaمنهج 
لها  six sigmaيمكن أن يكون استراتيجية فاعلة للقطاع المصرفي , وان وسائل وأدوات منهج 

 تأاير كبير في جودة األداء في مختلف الصناعات، ومنها جودة العمليات في البنوك .
 
 Applying Six Sigma to Internal( بعنوان ) Ramaley  ,2013دراسة ) -7

Audit - A practical approach  )(تطبيق six sigma  منهج  –في التدقيق الداخلي

 (عملي

 sixمنهج بيان أهمية تطبيت  إلىتهدف أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية و 

sigma  على التدقيت الداخلي , واستخدمت الدراسة المنهج الوصبي وخرائط التدفت ووسائل
رى كاالستبسارات الشبوية وتتب  المعامالت خالل النظام , وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أخ

هو منهج قو  في حل المشكالت , وينبغي لشركات التدقيت تبني  six sigmaأهمها إن منهج 
لتحسين كباءة العمليات وفاعليتها حيث انه يسهم في تطوير المهارات في  six sigmaمنهج 

 . مجال التدقيت
 

 ةالدراسات السابق منما يميز الدراسة الحالية 
كواحدة من  six sigmaتتبت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في كونها تتناول تقنية 

التقنيات المعاصرة المتميزة بالجودة كما تتبت م  بعضها في تناول وظيبة التدقيت الداخلي 
 الباعلة . كواحدة من أهــــم الوظائف الرقابيـــــــة

وما يميز هــــذه الدراســـــة هـــــــو نـدرة الدراسـات المحليـــة فـــي هــذا المجال، حيث أنها الدراسة  
لتحسين جودة التدقيت  six sigmaالتي تدرس استخدام تقنية  –بحسب علم الباحث  –األولى 

 الداخلي في الوحدات الحكومية بالعرات.
لية من حيث بيئة التطبيت فضاًل عن تنوع قطاعات التطبيت حيث تم كما تختلف الدراسة الحا

 التركيز على القطاع الخدمي الحكومي وفي مجاالت متعددة . 
لذلك يعتقد الباحث أن النتائج التي سوف يتم التوصل إليها ستساعد الوحدات الحكومية في تبني 

 ديها مما ينعكس إيجابا على أدائها.  استراتيجيات خاصة لتحسين وتطوير وظيبة التدقيت الداخلي ل
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 المبحث األول
 Six Sigmaتقنية 

 
 

 
 

يتميز العصر الحالي بالتغيرات والتطورات المتالحقة في جمي  المجاالت االقتصادية  
آت جمي  المنش هذه التطورات أصبحت مناخًا يبرض نبسه علىو ,  ةواالجتماعية والتكنولوجي
 إلىالتطوير والتحسين المستمر ألدائها للوصول  إلىالنجا  بل  إلى لتسعى دائمًا ليس فقط

، ررم وجود اعتقاد إن تحقيت الجودة العالية يكلف الكاير من درجات عالية من الجودة والتميز
ت ويزداد المبهوم الحديث هو إنه كلما زادت الجودة تقل التكلبة والوقالجهد والمال والوقت، إال أن 

تعد هذه ، لذلك "أعلى جودة بأقل التكاليف"  Six Sigmaالربح، هذه هي فلسبة استخدام تقنية 
هذه التقنية في  التقنية واحدة من أهم االتجاهات المعاصرة إلدارة وتطوير األداء، وقد طورت

الشاملة وتقليل ل الجودة نتائج متقدمة في مجابعد أن أعطت الواليات المتحدة األمريكية واليابان 
 وتم نشرها بشكل واس  في المجاالت اإلنتاجية والخدمية والقطاعات االقتصادية . األخطاء،

وتقوم هذه التقنية على مراقبة إحصائية للعمليات بأنواعها المختلبة اإلدارية والمالية والبنية وتتميز 
يقة النظامية لحل المشكالت عن باقي األدوات العلمية األخرى بتحليلها اإلحصائي الدقيت والطر 

 والتحديد الدقيت لألسباب الجذرية 
سمًا أو شعارًا أو تركيبًا لغويًا رياضيًا معقدًا رير محدد إليس  Six Sigmaمما تقدم يتضح إن 

المالمح بل هي عملية منضبطة جدًا تقوم بمراقبة األداء واألنشطة واألعمال اليومية للوصول إلى 
 ت الجودة والكمال .درجة متقدمة من درجا

 

بشيء من التبصيل من حيث النشأة والتعريف  Six Sigmaوسوف يتضمن هذا المبحث تقنية 
والمبادئ والمعايير والبوائد ومراحل التطبيت وتغطية كافة الجوانب المتعلقة بتطبيت هذه التقنية  

 وأدواتها . 
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 التاريخي لهاوالتطور  Six Sigmaتقنية  مفهومأوال  : 
إن جذور هذه التقنية كأداة إحصائية تمتد إلى عشرينات القرن الماضي، إال أن تبعيلها 

عندما أعلن مديرها  1979شركة موتوروال في أمريكا عام  تمت على يدكتقنية تقيس جودة األداء 
دم تطوير الجودة التنبيذ  )أرت سندر ( في اجتماع لإلدارة أن " المشكلة الحقيقية في موتوروال هي ع

" وقد كان إلعالن سندر  األار الكبير في بزوغ عصر جديد في شركة موتوروال يربط بين أعلى 
, وبدأ تنبيذيو موتوروال في البحث عن تقليل الباقد في حين بدأ بيل سميث جودة وأقل تكاليف 

قة بين نطات حياة مهندس قطاع االتصاالت في موتوروال بالعمل خلف الكواليس في البحث عن العال
للشركة ورقة مبادها ,  1985المنتج وعدد مرات اصالحه خالل عملية التصني  , وقدم سميث عام 

سوف يكتشف أخطاء أخرى  زبونإنه إذا أ كتشف الخطأ وأ صلح في أاناء عملية التصني  فإن ال
ن   ٍل من العيوب فمن   منتج خاموجودة في المنتج خالل مراحل االستخدام األولى , في حين لو ص 

عيوبًا به  في أاناء مراحل االستخدام األولى , وقد أشعل ذلك مزيدًا من زبون رير المحتمل أن يجد ال
الجدل في موتوروال حول تساؤلين هما : هل تحقيت الجودة من خالل اكتشاف األخطاء وتصحيحها 

 يم المنتج ؟أنجح أم من  حدوث األخطاء من البداية من خالل وسائل التحكم وتصم
وابت بعد ذلك إن اكتشاف العيوب و إصالحها يؤد  بالشركة إلى أربعة سيجما واضعًا الشركة 
في إطار الشركات المتوسطة في أمريكا , فوجدت الشركة منافسيها ينتجون منتجات خالية من 

موتوروال العيوب وال تحتاج إلى إصال  أو إعادة العمل في أاناء عملية التصني  وبالتالي بدأت 
بتحسين الجودة التي تؤد  في آٍن واحد إلى تقليل نبقات ووقت اإلنتاج وذلك بالتركيز على كيبية 
تصميم وتصني  منتج خاٍل من العيوب , وكانت هذه العالقة بين الجودة العالية والتكاليف األقل 

ـة لتوق  مناطت من خــالل اســتخدام المقاييس الدقيقــ Six Sigmaهي التي أدت إلى تحقيـت 
 . (26 -24: 2008)هار  وشرويدر, العيـوب 

بليون  2.2استطاعت شركة موتوروال توفير نحو  1986عام  Six Sigmaومن خالل تطبيت تقنية 
سم برنامج إأصدرت الشركة برنامج جودة طويل األجل ب 1987دوالر خالل أرب  سنوات , وفي عام 

 ( .2: 2007,  2" )النعيمي Six Sigma  "The Six Sigma Quality Programجودة 
 هانيويلشركتي على سبيل الماال  , وفورات هائلة Six Sigmaشركات التي نبذت الوسجلت 

أول  خالل مئات الماليين من الدوالراتبوفورات التي حققت ، وريرها الكاير في أمريكا رايايونو 
  Six Sigma (Wiggenhorn , 2004 :22. )سنوات من تنبيذ  5

-Jachفيها جاك ويلأل ) Six Sigmaأما شركة جنرال إلكتريك في أمريكا فقد وض  أساس تقنية 

Welch من خالل مبادرة عامة على مستوى الشركة كان لها دور كبير في رف  كباءة  1998( عام
 .( 12)هاري وشرويدر, مصدر سابق:  1997خدمات الشركة وزيادة األربا  المتحققة مقارنًة م  عام 
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حيث اعتمدت من قبل الجمعية األمريكية للجودة  Six Sigmaواتس  نطات تطبيت تقنية 
(American Society for Qualityب )في تصنيف الشركات المنتجة في  اً مهم اً معيار  وصبها

كايرة في مجال الخدمات مال المستشبيات و انتقل هذا المبهوم في تطبيقات مهمة  هانمأمريكا , و 
 . (663: 2009,  1)النعيميركات الطيران وريرها والبنادت وش

لتحقيت التميز في العمليات وأداء الخدمة من خالل  اً استراتيجي اً نهج Six Sigma وت ع د
اقافة لألدوات واألساليب اإلحصائية ، اذ يتطلب التحويل والتغيير في بناء  اعلاالستخدام الب

 ( .Coskun , 2010 :43) المنظمة
من القيم والمعتقدات واالفتراضات المشتركة من قبل  اً نمط وصبهاقافة التنظيمية بحيث ينظر للا

في والتي بدورها تؤار  كالتأعضاء المنظمة بوصبها الطريقة الصحيحة إلدراك وحل المش
 .(Zu , et al , 2006 :4تطوير ممارسات إدارة الجودة في المنظمة )

ن مبادرات الجودة التي كانت سائدة في جوهريًا ع Six Sigmaيختلف مبهوم تقنية و 
دارة الجودة الشاملة يات والامانينيعقد  السبعين ات من القرن الماضي كالتحسين المستمر وا 

( , Defineتحديد )اذ تشتمل هذه التقنية على في أدناه يوضح هذا اإلختالف(  1)والجدول 
( Controlومراقبة ) ( ,Improve( , وتحسين )Analyze( , وتحليل )Measureوقياس )

 ( .14: 2011) الراو  ,  العمليات من أجل بناء منتجات )سل  وخدمات( خالية من العيوب
 
 
 

 
 

 (1جدول )
 مع مداخل الجودة األخرى Six Sigmaمقارنة تقنية 

 
 
 

 Six Sigmaتقنيـــــــــــــة  مداخـــــل الجـــــودة الســــابقــــة الخصائـــــــــــص
 كل المنتجات والعمليات والخدمات في المنظمة الجوانب الصناعية فقط ية للتطبيتالقابل

 تتم كإجراءات إستباقية مانعة تتم كردة فعل بعد مراقبة الوض  القائم األداء
 تحقيت رضا الزبائن وتوقعاتهم المطابقة لمتطلبات الجودة التقييم

 لعاملين في المنظمةجمي  األفراد ا على عاتت قسم الجودة المسؤوليــة
التكلبة المرتبطة بإعادة التصني  والجودة  التكاليف

 الرديئة
كل التكاليف ستختبي م  أداء العمل بشكل 

 سليم من المرة األولى
 
 
 

 (Truscott, 2003: 38)المصدر : 
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 6, ولماذا العدد Sigma سوف يتم التعرف أواًل على مبهوم  Six Sigmaوللوصول إلى مبهوم 
(Sixوليس خمسة أو أربعة ؟ ) 

 
 
 
 

  Sigma  (σ)  هو الحرف الاامن عشر في األبجدية اليونانية , ويعني في علم اإلحصاء
انحراف  طريقة إحصائية لقياس مدىوالذ  يعد (Standard Deviation)نحراف المعيار  الا

 هي : تشتت القيم عن وسطها الحسابي والصيغة الرياضية له او تباين أو
 
 
 

                                  

 

1

2








n

xx

SD
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 حيث إن :
       (σ)  أو  SD  = نحراف المعيار الا 

 
 

 =  المجموع  ∑        
 
 
 

        (X , ) (X1 , X2 , …. القيمة  =  )و القيمأ 
 

 
 
 

        x الوسط الحسابي = 
n  القيم أو عدد= حجم العينة 

 
 

ي ــادة فــذا يعني زيــــط وهــــو التشتت عن الوساد أدى االبتعـــار  يعبر عن مـــفاالنحراف المعي
 ةـم الخدمــي تقديــودة فـــاض الجــي المنتج أو انخبــــادة التلف فـــــى زيــة الخطأ مما يدل علـــكمي

 ( .54 – 53:  2011)جوادة ,
 
 
 
 

, حيث توجد عدة مستويات لـــ  Sigmaهو يرمز إلى مستوى من مستويات ( فsix) 6أما العدد 
Sigma  والتي تمال بالطب  عدة مستويات للجودة فكلما ازداد العدد المرافت لـــSigma  دل ذلك

على زيادة مستوى الجودة وبالتالي انخباض نسبة العيوب في المنتج , والعكس صحيح فكلما قل 
دل ذلك على انخباض مستوى الجودة , ولعل هذا المبهوم يمكن أن  Sigmaالعدد المرافت لــــ 

( والذ  يوضح توزي  المساحات تحت منحنى التوزي  2يقدم بصورة أوضح من خالل الشكل )
 ( .54)جوادة , مصدر سابت : Sigmaالطبيعي عند مستويات مختلبة من 

 
 
 

 
 

σ) or) 
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 (2شكل )   
 Sigmaالطبيعي عند مستويات مختلفة من  توزيع المساحات تحت منحنى التوزيع      

 
 
 











σ+6 σ+5 σ+4 σ+3 σ+2 σ+1 u  σ-1 σ-2 σ-3 σ-4 σ-5 σ-6 
 

 
   ( 55)جوادة , مصدر سابت :باالعتماد على  المصدر : إعداد الباحث

 
 
 
 
 

( بالتحديد , أ  لماذا ستة انحرافات معيارية 6عرفة لماذا الرقم )ومن خالل الشكل السابت يمكن م
هو إسم هذا المنهج في الجودة والتميز , كما يتضح أنه يمكن توزي  المساحة تحت المنحنى 

( يكون لدينا مستوى Six Sigmaوعند المستوى السادس ) Sigmaالطبيعي من خالل مستويات 
منباقة من  Six Sigma% , أ  إن تسمية 99.99966عاٍل من الدقة في األداء يصل إلى 

الهدف المراد تحقيقه وهو العمل عند مستوى مرتب  من الدقة حيث العيوب واألخطاء تكاد تكون 
عندما يكون هناك حجم كبير من وهذا ما تسعى إليه المنظمات الناجحة بخاصة  معدومة ,

 .يتلقون الخدمات  من الزبائن  اإلنتاج أو أعداد كبيرة
 
 

 
 
 
 
 

69.12 

93.31 

99.37 

99.97 

99.99 

30.23 
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 Six Sigmaتقنية  تعريف: ثانيا  
مفهوم ( بأنها Brueفها )ر  فقد ع   ،Six Sigmaلتقنية  ريباتلقد قدمت عدة تع 

العملية التي ال ينتج عنها أكثر من  إلىإحصائي يستخدم لقياس االنحراف المعياري ويشير 
 ى العيوب من خاللفي القضاء عل فلسفة اإلدارة ا  أيض يعيب لكل مليون فرصة , وه  3.4

 ( .Brue , 2006: 5)الممارسات التي تؤكد على الفهم والقياس وتحسين العمليات 
الطريقة األذكى إلدارة األعمال والتي تضع الزبائن في ( بأنها النعيمي) فهار  ع  كما 

 حلول أفضل إلىالترتيب األول وتعتمد على استخدام المعلومات والحقائق من أجل الوصول 
 ( .3, مصدر سابت: 2مي)النعي

عملية تسمح للشركات وتمكنها من فا هذه التقنية بأنها  أما )هار  وشرويدر( فقد عر
, وذلك من خالل تصميم التحسين بصورة كبيرة فيما يختص بعملياتها األساسية وهيكلها 

قت , بحيث يتم تقليل الفاقد واستهالك المصادر , وفي الو ومراقبة أنشطة األعمال اليومية 
 (14)هار  وشرويدر, مصدر سابت : هوتحقيق القناعة لدي زبونتلبية احتياجات ال هنفس

زالة ستراتيجية لتحسين األداء التي تسعى ابأنها  فهار  ع  ( Sujarوكذلك ) إليجاد وا 
 أسباب العيوب أو األخطاء من خالل التركيز على المخرجات التي تمثل الحصيلة النهائية

 ( .Sujar, et al., 2008:17) للمستهلك
هي عبارة عن تركيبة من  Six Sigmaوقد أشارا )النعيمي وصويي( إلى أن تقنية 

هدف تسعى  هنفس , وهي في الوقتظماتالعناصر فهي مقياس إحصائي لألداء في المن
مستوى األداء الذي ينسجم مع هذه التقنية وهو  إلىللوصول إليه أي الوصول  نظماتالم

ستراتيجية ونظام إدارة لتحقيق الريادة في ل في تطوير األداء , كما أنها امااالقتراب من الك
 ( .2008:50)النعيمي وصويي ,  القيادة واألداء على أعلى مستوى

 مجموعة من بأنها Six Sigmaفقد عرفت  المتحدة حماية البيئة في الواليات وكالة أما
ل البيانات لتحديد وتقليل التباين في لمراقبة الجودة وتحلي المستخدمة اإلحصائية ساليبألا

 United States) لدعم وتوجيه أنشطة التحسين المستمر المنتجات والعمليات
Environmental Protection Agency,2009:25. ) 

طريقة لتحسين العمليات تعتمد على التغذية هي  Six Sigma( بأن Garrisonفيما يرى )   
يانات المرتبطة بالواقع واستخدام تقنيات التحليل من أجل وتجميع الب زبائنالعكسية من ال

العملية التي ينتج عنها ما  إلىيشير  Six Sigmaتحقيق التحسين في العمليات ومصطلح 
خطأ لكل مليون فرصة , وألن هذا المعدل من األخطاء منخفض جدا  ارتبط  3.4ال يزيد على 

 . ((Garrison, et. al., 2010: 11بانعدام العيوب واألخطاء  Six Sigmaمصطلح 
مراحل تنفيذها فإنها تستمر من  تن أية عملية مهما اختلفأفلسفة ترى اما )الشنواني( فيراها 

خالل خطوات ثابتة متكررة وروتينية , وبالرغم من ذلك يحدث التباين في األداء وعلى ذلك يمكن 
ا , وكذلك التعلم من خبرة التكرار في فادة من تحليل هذا التباين وتحديد أسبابه والتخلص منهإلا

 ( .2011:17)الشنواني ,  تجنب األخطاء , وبالتالي تطوير العمليات وتحسين األداء واإلرتقاء به
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 على تخفيض اإلنحراف في العمليات، أداة تركز ( بأنهاManville) فهار  ع  في حين 
 3.4مستوى  إلىالوصول فهي تركز على تقليل التباين أو اإلنحراف في المخرجات بهدف 

 . ((Manville, et. al., 2012: 11 خطأ لكل مليون فرصة
 

 

كأداة لقياس  Six Sigmaومن خالل ما ذ كر من التعريبات السابقة يمكن توظيف تقنية  
وتحسين جودة أداء أجهزة التدقيت الداخلي من خالل مراقبة وتقويم أنشطة األعمال اليومية للمنظمة 

زالة أسباب العيوب أو األخطاء والتحول من نمط معالجة األخطاء إلى من قبل تلك األ جهزة إليجاد وا 
 نمط من  األخطاء وبالتالي تطوير العمليات وتحسين األداء واإلرتقاء به على مستوى المنظمة ككل .

 
 
 
 
 
 

 Six Sigmaتقنية  أدوار فريق عمل:  ثالثا  
وار ومهام جديدة , بعض هذه المهام لها يرتبط بوجود أد Six Sigmaتطبيت تقنية  ن  إ

الحزام األسود  إلىج ألوان األحزمة فيها وصواًل ُّرمسميات خاصة مستوحاة من فن الكاراتيه وتد
ج المهارة , وعلى ررار ذلك تم استخدام نوع من التدرج في أدوار األفراد العاملين ُّرتد إلىشارة إك

الحزام و الحزام األسود الرئيسي , و لبطل أو الراعي , او )القائد التنبيذ  ,  Six Sigmaفي تقنية 
أحد الخبراء في  إلىالحزام األخضر( , وتعود تسميات األحزمة السوداء والخضراء و األسود , 

 ( .Park , 2003: 34شركة موتوروال )
التشابه في البلسبة بين فن الكاراتيه  إلىأن سبب تلك التسميات يرج   إلى( Truscottويشير )

حيث ان فن الكاراتيه يقوم على فلسبة مبادها تحقيت الكمال للنبس من  Six Sigmaين تقنية وب
,   Six Sigmaخالل التدريب المنظم والتكامل م  اآلخرين , وهذه البلسبة ليست بعيدة عن تقنية 

على وكالهما تعتمدان على التركيز الذهني والتدريب المكاف والمنظم ومالما يعتمد فن الكاراتيه 
تعتمد على التركيز الذهني ومرونة الحركة التي  Six Sigmaالقوة والسرعة والحسم كذلك تقنية 

تسمح بالتنقل بين مشروعات متعددة وانجازها بسرعة , ومالما يتوجب على حاملي األحزمة 
السوداء في الكاراتيه تغيير وض  أجسامهم باستمرار وبسرعة م  تغير مركز جاذبيتهم كذلك يجب 

 إلىالسوداء أن يغيروا وضعهم ذهنيًا وتركيزهم م  انتقالهم من مشروع  Six Sigmaعلى أحزمة 
آخر , ولعل مسميات هذه الوظائف التعدوا أكار من مجرد ترتيب للمستويات وتحديد لمسؤوليات 

 أكانت العاملين في هذه التقنية , وأصبحت هذه المسميات معروفة واابتة على مستوى العالم سواء
(,Truscottمصدرسابق:11) نظماتفي الواق  العملي في الم مفي الدراسات واألبحاث العلمية أ














 

 (, Brue مصدرسابق: 50 -55):  توضيح لهذه المسميات أتيوفيما ي

 : Executive Leader   يقائد التنفيذال -1
أو تطوير الجودة ولديه خبرة متميزة  في التطوير اإلدار  اً متمرس اً القائد التنبيذ  مهني د  ع  ي   

أو نائب  Six Sigmaويمكن أن تطلت عليه أسماء أخرى مال مسؤول  نظمةفي عمل الم
ستراتيجية في إطار ا Six Sigmaالرئيس أو قائد التنبيذ , ويأخذ على عاتقه تطوير رؤية تقنية 
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توفير الموارد , و ,  Six Sigmaة وتتلخي مهامه في : تحديد كيبية دعم مشروع منظمأعمال ال
مراقبة ته و العمل على إزالة العقبات وتشجي  اآلخرين على اإلستجابة للتغيير والحد من مقاومو 

 مشاركة األحزمة السوداء في مراجعة النتائج .و النتائج , 
فر في القائد التنبيذ  بعض الشروط كالخبرة العالية في مجال التطوير والجودة وأن اويجب أن تتو 

لديه مهارات قيادية قوية , والهدف من وجود هذا المنصب هو قيادة طريقة التبكير  تكون
 ت عديدة .ائوالمساعدة في تحقيت نتائج مادية مرضية وخدمة الزبائن وتلبية احتياجاتهم بطر 

 
 
 
 

 : Champion/Sponsorالبطل / الراعي أو الداعم    -2
, فعادًة ما يكون الراعي أو  Six Sigmaإن هذه المسميات مألوفة لمن يعمل في مجال  

 د  ع  ي  الداعم هو الذ  يقوم بدعم الحزام األسود والبرت العاملة في هذه التقنية ووجوده مهم جدًا ألنه 
وعادًة ما   نظمةفي الم العمل , ويجب أن يتمت  بموق  عالٍ هو المسؤول في النهاية عن استمرار 

م البطل أو الراعي : وض  اهداف واضحة وقابلة يكون من أعضاء مجلس اإلدارة , ومن مها
تقديم النصائح و للقياس والتأكد من أن المشاري  تسير بما يتناسب م  تحقيت األهداف العليا , 

طالع أعضاء البريت على أهم التطورات والتقدم في سير المشاري  والتأكد من أن و والتوجيهات ,  ا 
توفير المصادر التي تحتاجها البرت مال الوقت و ع ,أعضاء البريت تبهموا بوضو  أهداف المشرو 

زالة العقبات .  والمال والمستلزمات , والتباوض وحل النزاعات وا 
 
 
 

 :  Master Black Belt  الحزام األسود الرئيس -3
المستوى األعلى من الخبرة التقنية والتنظيمية حيث يؤمن هذا  يمال الحزام األسود الرئيس 

, لذلك يجب أن يكون مؤهاًل لتعليم ادوات وتطبيقات  Six Sigmaتقنية لبرامج الشخي القيادة ال
Six Sigma مدرب ومراقب ومستشار ويتميز  قامكافة فهو بم في كل الوظائف وعلى المستويات

المعقدة , فمسؤولياته تشمل كالت بسهولة التعامل م  األزمات وقدرات رير عادية على حل المش
المساعدة في اختيار المشاري  ذات و وتصنيف األحزمة السوداء والخضراء , المساعدة في اختيار 

التأاير المهم حيث يساعد هذا الشخي حاملي الحزام األسود في تطبيت واستخدام األساليب 
بشكل صحيح في الحاالت الصعبة لذلك يطلت عليه أستاذ الحزام األسود , وكذلك المساعدة في 

 . تطوير وتنقيح مواد التدريب
 
 
 
 

 :  Black Belt  الحزام األسود  -4
فالحزام األسود يمال  Six Sigmaهذا الدور من أهم األدوار في الهيكل التنظيمي لتقنية  ي ع د   

الشخي الذ  يقوم بالتحر  عن فرصة التغيير المؤارة طوال الوقت ام يقوم بتطبيقها واستخدامها لتحقيت 
علم اآلخرين ورالبًا ما يتم التعامل م  األحزمة السوداء بوصبهم خبراء النتائج , فهو الذ  يقود ويدرب وي

متنقلين في أ  مكان بحسب حاجة المنظمة , ويجب أن تكون لديهم القدرة على تقييم وحل المشكالت 
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وتصميم العمليات وينبغي أن يتحلى هؤالء بالصبر والقدرة على اإلقناع وخصوبة الخيال واإلبداع , فهم 
اهتمام اإلدارة عن طريت طر  أساليب ومنهجيات وتطبيقات جديدة وصيارة استراتيجيات يوجهون 

 مبتكرة للعمل على فهم أسباب وآاار العيوب ووض  خطة للقضاء عليها بشكل دائم .
 
 
 

 :  Green Beltالحزام األخضر    -5
األسود بمستوى يقترب من ذو  الحزام  Six Sigmaعلى مهارات  ونهم األشخاي المدرب 

 من أوقاتهم إلنجاز المشاري   اً ولكنهم رير متبررين كليًا وتكون لديهم مهام أخرى , حيث يصرفون جزء
 – 10ن على أعمالهم ومسؤولياتهم األساسية وتبعًا لعملهم فإنهم يمكن أن يقضوا و لكنهم سيحافظ

الموظبين سيشرعون % من دوامهم على مشاريعهم , وم  تقدم برنامج العمل بهذه التقنية فإن 50
في نشاطاتهم اليومية وسوف لن تصبح جزءًا من دوامهم بل  Six Sigmaت ائبإستخدام أساليب وطر 

, ويتلخي دور الحزام األخضر في : ة عملهم مدستكون هي األسلوب الرئيس إلنجاز أعمالهم خالل 
واألدوات الخاصة بتلك التقنية المساعدة في جم  وتحليل البيانات , والتأكد من تطبيت المباهيم الجديدة 

دراجها في أنشطة المنظمة اليومية .ويوضح الشكل )     ( ترتيب الوظائف أو المسميات المذكورة آنباً 3وا 
 
 
 

 (3شكل )
 Six Sigmaترتيب وظائف األفراد العاملين في تقنية 

 

       

 فُّبتصر (11: 2010بد ور و أوحانيان , المصدر : )                                                      

Green Belt 

Black Belt 

Master Black Belt 

Champion 

Executive 
Leader 
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يجب أن يرتكز طرف الهرم المقلوب بشكل  Six Sigmaلذلك لكي ينجح تنفيذ برنامج تقنية 
لقيادة التنفيذية ثابت وراسخ على قيم وسلوكيات القيادة التنفيذية للمنظمة , فإذا تظاهرت ا

ادرة  فسوف يتعثر البرنامج عند أول بادرة مقاومة , أما عندما يصر لتزام بالمبفقط بالوالء واال 
 جزءا  من الثقافة فلن يتأرجح الهرم . Six Sigmaقادة المنظمة على أن تصبح قيم تقنية 

 ( .284)هار  وشرويدر, مصدر سابت: 
 

 Six Sigmaتقنية مبادئ :  رابعا  
آخر للجودة بحيث  نظام ن أ ة تميزها عمن مبادئ رئيس Six Sigmaتنطلت تقنية  

وهذه دونها , من  تشكل هذه المبادئ المرتكزات األساسية التي ال يمكن لهذه التقنية أن تعمل
 (Morgan & Brenig , 2012: 23 - 25: ) كما يأتيهي المبادئ 

 
 
 

 Sixوفت فلسبة تقنية  ًا علىمهم اً أمر  زبونالتركيز على ال د  ع  ي  :  زبائناالتركيز على ال -1
Sigma  حيث ان استمرار ونجا  المنظمة وزيادة حصتها السوقية يعتمد على تلبية ,

, لذلك تض  هذه التقنية األولويات العليا للتركيز على  لزبائناحتياجات وتوقعات ا
تهي بدراسة ردود األفعال ومدى وتن تبدأ بدراسة متطلبات وتوقعات الزبون حيث زبائنال

 . لخدمةعن المنتج أو ا زبونال رضا
 
 
 
 
 
 

يتم التركيز :  تحديد وفهم كيفية انجاز العملل إدارة وتحسين وتسهيل تدفق العمليات -2
كافة  هنا على األنشطة التي تضيف قيمة من خالل رسم خريطة توصف خطوات العمل

مما يسهل تتب  أ  عملية لم يتم تنبيذها والتي تمال فرصه لظهور العيوب أو األخطاء , 
زالة أ  خطوة أو عملية التسهم بإضافة قيمة , حيث عند تطبيت تقنية تتب  و وأيضًا  ا 

Six Sigma  فإن كل إجراء عملي سواء أكان تصميمًا للمنتجات والخدمات أم قياسًا
المحور األساسي الذ  يساعد  د  ع  ي  لألداء أو تحسينًا للباعلية يشكل عملية بحد ذاتها و 

 المنظمة على تحقيت النجا  المستمر .
 
 
 

يقصد بها إن اإلدارة الناجحة تسعى اإلدارة الفاعلة المبنية على التخطيط المسبق :  -3
ن إقبل حدواها بمعنى  ومن  العيوب واألخطاء في المقام األول معالجة المشكلة إلى

,  تم اتخاذها قبل حدوث المشكلة من أجل تباديهاي وقائية هناك إجراءات إدارية وفنية
زالة ا لخطوات التي ال تضيف قيمة من البداية يساعد على تجنب تأخر فمااًل تحديد وا 

ختناقات العمل  . وا 
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   شعار  Six Sigmaة ـترف  تقنياإلدارة باالعتماد على الحقائـق والحـد من التبايــن :  -4
" management by fact اإلدارة بواسطة الحقائت( من أجل تحقيت مستويات عالية( "

من خالل استخدام المخططات  بيانات دقيقة باإلرتكاز علىا من الدقة , فهي تدير عمله
البيانية والمقاييس اإلحصائية التي تمكنها من تبسير النتائج بشكل صحيح وفهم عملية 

ة لإلدارة ئ  اجه ب  جودة المخرجات وحتى ال تكون المعلومات م   فيألن ذلك يؤار  التغيير
 يةحقائت التي تحتاجها بالبعل وكيبومن ام اتخاذ قرارات خاطئة , فهي تركز على ال

 . فادة القصوى من هذه الحقائتإلا تحقيت
 
 
 

شراك األفراد في  Six Sigmaتعتمد تقنية التعاون الالمحدود :  -5 على نظام فرت العمل وا 
التعاون  دُّ ع  ي  العملية لكي يكونوا قادرين على التحد  وتحسين الطريقة التي يعملون بها و 

نجا  تلك البرت , لذلك تركز هذه التقنية على أهمية التعاون بين  واحدًا من أهم شروط
مختلف المستويات اإلدارية في المنظمة كي تستطي  األقسام معرفة احتياجات األقسام 
األخرى من بيانات وحقائت وموارد مالية وفنية وريرها من المستلزمات التي تساعد على 

 مستمر للمنظمة .نجا  مهمة البريت ودعم عملية التحسين ال
 
 
 

على أهمية  Six Sigmaتؤكد فلسبة تقنية التحسين المستمر بطريقة منهجية :  -6
التحسين المستمر للمنظمات التي تررب في التطوير ويرتكز هذا المبدأ على أساس 
فرضية مبادها أن العمل هو امرة سلسلة من الخطوات والنشاطات المترابطة )التعريف 

س , والتحليل , والتحسين , والتحكم أو الرقابة( , ويعد التحسين أو التحديد , والقيا
المستمر عنصرًا مهمًا لتخبيض اإلنحرافات وبالتالي الحباظ على جودة األداء وزيادة 

 اإلنتاجية .
 
 

 Six Sigma تقنية معايير أو عوامل نجاح: خامسا  
 مصدرسابق: 68) و(, .Cho, et. al مصدرسابق: 619-617)من  لقد حدد كل         

Knowles2 ,)  مجموعة من المعايير أو العوامل الضرورية لنجا  استخدام تقنيةSix Sigma 
 يمكن تلخيصها باآلتي :

 
 
 

شرطًا أساسيًا لنجا   دُّ ع  ت  إن مساندة والتزام اإلدارة العليا :  دعم والتزام اإلدارة العليا -1
يجية تتطلب المساندة من قمة المنظمة ستراتعملية ا , كونها Six Sigmaتطبيت تقنية 

إلقناع وتحبيز العاملين في المستويات اإلدارية المختلبة  ينوتوفير الجهد والدعم الكافي
 بأهمية وفلسبة هذه التقنية بما يضمن النجا  عند تطبيقها . 
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على فكرة التحسين المستمر لدى  Six Sigmaتؤكد تقنية التحسين المستمر :  -2
تسعى نحو التطوير , حيث تنظر هذه التقنية للعمل كمجموعة مترابطة  المنظمات التي

من الخطوات والنشاطات والتحسين المستمر مرتبط بتطوير المعرفة بأبعاد العملية 
 اإلدارية والبنية بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذا التطوير .

 
 
 
 

ل وأاناء تطبيت هذه التقنية وذلك هو عنصر مهم وحيو  قب: والتدريب  الموارد البشرية -3
لتوفير الكباءات والمهارات التي تحتاجها المنظمة ولضمان أن الجمي  يتحدث بلغة 

 زبائنواحدة , ومن هذه المهارات التدريب على إدارة العمليات وتحليل متطلبات ال
فهو واستخدام األساليب واألدوات اإلحصائية في التعامل م  المشكالت , أما التدريب 

يوفر فرصة لتطوير وتحسين مستوى أداء العاملين , وتعتمد برامج التدريب على  خبرات 
العاملين حيث يتم تطبيت برامج تدريبية لكل مستوى من مستويات الخبرة وتخض  هذه 

 المستويات لنظام األحزمة الذ  تم التطرت إليه آنبًا .
 

 
 
 
 

ل اعنظام معلومات ف إلىيحتاج  Six Sigmaان تطبيت تقنية العمليات واألنظمة :  -4
الستقبال ونقل المعلومات الستخدامها في اتخاذ القرار بين أجزاء المنظمة ككل , وتوفير 

التي ترتبط بالتعاون إذ تعمل بنظام قاعدة بيانات متاحة لكافة العاملين في هذه التقنية 
رد  الذ  ينجز من فرت العمل وبالتالي فهي تركز على العمل الجماعي وليس العمل الب

قبل شخي واحد مما تبرز الحاجة لنظام معلومات فاعل يدعم عملية جم  البيانات 
ويسهل الوصول اليها بسرعة , ويوفر وسائل اتصال فاعلة , ويوفر فرصة اإلرشاد 

 والتوجيه اآللي .
 
 
 
 
 
 

 
 

ت الكبرى حيث أابتت العديد من التجارب العملية للشركاالحوافز :  ونظام قياس األداء -5
من خالل ربط , إذ ي قيم أداء العاملين التقنية  تلكل لنجا  تطبيت اعأن ذلك عنصر ف

 وربط مكافآت اإلدارة العليا Six Sigmaنظامي الحوافز والترقيات ببرامج ومشاري  
نجا  تطبيت هذه التقنية .و  بتحقيت األهداف  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ,2010Coskun:  6-8( و )Antony and Kumer, 2011: 26-27وقد أضاف كٌل من )
 هي :و  ،عالهفي أ لعواملفضال  عن اعوامل أخرى 
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يتطلب إدخال تعديالت على  Six Sigmaإن تطبيت تقنية تغيير ثقافة المنظمة :   -6
, ويتم ذلك من  Six Sigmaاقافة المنظمة وتغيير أفكار الموظبين اتجاه تطبيت تقنية 

 عاملين ومشاركتهم في اتخاذ القرارات والحث على العمل الجماعي                        خالل تحبيز وتوجيه ال
وتوفير نظام اتصاالت بين العاملين واإلدارة لتكون لديهم رؤية واضحة حول كيبية  

 تطبيت هذه المبادرة .
 في عملية تغيير ثقافة المنظمة :  آلتيةوالبد من مراعاة العوامل ا

 

 Six Sigmaقد يجد بعض الموظبين صعوبة في فهم وتطبيت أدوات نية : العوامل التق -
 اإلحصائية لذلك البد من إشراك الموظبين في دورات تدريبية لحل هذه المشكلة .

العمل هي  تكالكاليف البحث عن حلول تطبيقية لمشت دع  ت  حيث عوامل خاصة بالمنظمة :  -
ن حل هذه الخسارة تتكبدها المنظمة , و  قامبم ستراتيجية جديدة تسعى مشكلة يتضمن ابتكار اا 
التغيير , ومن ام توضيح كيف أن هذا التغيير سوف يعود بالبائدة  إلىخلت الحاجة  إلى

  على المنظمة .
ضغوطات عالية في  إلىوهي تشتمل على الموظبين الذين يتعرضون  :العوامل الشخصية  -

ة المناسبة لحل هذه المشكلة هي ستراتيجيالالشخصية , وا المشكالت فضاًل عنالعمل 
محددة , وكذلك محاولة  مددمحاولة تقليل هذا الضغط عن طريت تخبيف عبء العمل ل

 العمل . تكالإلى جانب مشهم الشخصية تكالبمشاإلدارة مشاركة العاملين 
يمان المنظمة ببكر معين , ويتم التخلي  العوامل التنظيمية : - وهي تظهر نتيجة اعتقاد وا 

قتناع المديرين ببائدة وأهمية تقنية  من هذه  Sixالعوامل عن طريت االتصال م  اإلدارة وا 
Sigma . وقدرتها على حل المشكالت وتخبيض العيوب واإلخباقات في العمل 

 

أن  إلىهناك حاجة فضاًل عن دعم والتزام اإلدارة العليا ف البنية التحتية التنظيمية :  -7
, حيث هناك قدر كبير  Six Sigmaلة لدعم تقنية اعفتكون البنية التحتية التنظيمية 

من األدوار والمناصب المختلبة التي سوف يتم إشغالها لم تكن موجودة من قبل مما 
سيؤد  إلى وجود وظائف متداخلة وتغيرات في المناصب والمسميات الوظيبية مال 

لبنية التحتية أدوار حملة األحزمة بمستوياتها المختلبة , لذلك البد من أن تكون ا
 التنظيمية قادرة على استيعاب هذا التغيير .

 
 
 

يجب  Six Sigma: إن تقنية بالمستهلك أو متلقي الخدمة  Six Sigmaربط تقنية  -8
أن تبدأ وتنتهي بالمستهلك ابتداًء بتحديد متطلباته وتنتهي بالوصول إلى رضاه أو تحقيت 

 تين، وهما :ما يبوت توقعاته ويتم ذلك من خالل خطوتين رئيس
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 ين .وتحديد المستهلكين الرئيسة , تحديد العمليات والمخرجات الرئيس 
 . تحديد متطلبات المستهلكين 

 
 
 

 value chain)إن الخطوة األولى التي يجب القيام بها هي االعتماد على مبهوم سلسلة القيمة )
األساسية واألنشطة  والتي تهدف إلى معرفة أنشطة العمل داخل المنظمة ككل وتحديد األنشطة

الداعمة وتحديد األقسام المسؤولة عن هذه األنشطة والتي تؤد  في نهاية المطاف إلى تسليم 
المنتج أو الخدمة للمستهلك , لذلك يجب على المنظمة أواًل فهم أولويات عملياتها الرئيسة ومن ام 

ددت المشروعات األساسية تحديد المخرجات الرئيسة للمستهلكين المستهدفين , وبذلك تكون قد ح
 التي تؤد  إلى زيادة قدرتها على مواجهة متطلبات المستهلكين .

 
 
 
 
 
 

زبائن ترجمة صوت البيجب تحليل متطلبات المستهلكين أو ما يسمى ف أما الخطوة الاانية
(Voice Of Customersنظام لجم  بيانات ا" )هذا النظام يصبح ذا قيمة إذا تم تحليل لزبائن "

ن النتائج المرجوة من هذه إانات واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأن المعلومات الواردة , إذ البي
 البيانات يمكن أن تستخدم لتوجيه األداء والعمل على تحقيت رضا المستهلكين .

 
لقد وجدت العديد من المنظمات بالمجهزين أو الموردين :  Six Sigmaربط تقنية  -9

 supplyفوائد كبيرة لربط هذه التقنية بسلسلة التوريد ) Six Sigmaالتي طبقت تقنية 
chain)  الخاصة بها , حيث يجب أن تتأكد من فاعلية سلسلة التوريد والتي تمكنها من

مواجهة طلبات السوت , إن النظر في هذا الجانب يمال واحدًا من األهداف الرئيسة 
النهج التقليد  في العالقة  أال وهو )تلبية طلبات الزبون( حيث إن Six Sigmaلتقنية 

م  الموردين يعتمد على وجود أكار من مورد لضمان انخباض التكاليف , ولكن اإلتجاه 
الحديث اليوم هو بناء عالقة شراكة قوية م  عدد أقل من المجهزين أو الموردين 
المعتمدين لضمان ابات جودة ونوعية المواد المجهزة , بل بعض المنظمات ذهبت إلى 

من ذلك من خالل السما  للمجهزين بالدخول إلى بيانات المخزون لديها من خالل  أبعد
إدارة المخزون من قبل ( )VMI( )vendor-managing inventoryنظام يسمى )

( هذا النظام يسمح للمجهزين الذين تم التعاقد معهم من قبل تلك المنظمات المورد
عاد ة تجهيزها عند انخباض مستوى الخزين بالدخول االلكتروني إلى بيانات الخزين وا 

لديها من دون الحاجة إلى إعداد طلبات وقوائم الشراء وبالتالي وفرت تلك المنظمات 
الكاير من الوقت والجهد والكلبة التي تستلزمها عملية متابعة المخزون وحاجة األقسام 

 وتخصيي كادر إلعداد ومتابعة طلبات وقوائم الشراء .
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 واألدوات المستخدمة في كل مرحلة Six Sigmaمراحل تطبيق تقنية و أساليب : دسا  سا
 Six Sigmaأساليب أساسية لتطبيت تقنية  ةناك االاإلى ان ه   .Lagrosen, et. al يشير    

سلوبالتطوير االستراتيجي،  )إسلوبهي تطورت عبر السنوات السابقة  برامج التحسين، وأسلوب  وا 
 ((Lagrosen, et. al., 2011: 26يح لكل إسلوب : وفيما يلي توض (حل المشكالت

 
 

ستراتيجية شاملة للمنظمة ككل ويستخدم هذا مقام اوهو بستراتيجي : الالتطوير ا إسلوب -
كتغيير شامل لكل أجزاء  Six Sigmaاألسلوب في المنظمات التي لديها اإلمكانات لتطبيت تقنية 

ستراتيجية من أعلى المستويات في ا نها مبادرةعلى أ Six Sigmaالمنظمة , وينظر هنا لتقنية 
في  Six Sigmaالمنظمة ويتم تطبيقها في كل أجزاء المنظمة , األمر الذ  يتطلب دمج تقنية 

على يتطلب وقتًا طوياًل ويتم من األ بن تطبيت هذا األسلو أ إلىالسلوك والاقافة , وتجدر اإلشارة 
   توفير الدعم الكامل من اإلدارة العليا .األسبل في الهيكل التنظيمي للمنظمة م إلى

 
 

وفت هذا  على زيكون التركي حيث في المنظمات الكبرىيستخدم  : برامج التحسين إسلوب -
 Sixاألسلوب على وحدات أو وظائف محددة , أما في المنظمات األصغر فيكون تطبيت تقنية 

Sigma بواحدة أو  اً ومرتبط اً بيت هنا محدودعبارة عن مبادرة داخلية للتحسين , ويكون نطات التط
ن الهدف هو تحقيت التحسينات في األنشطة اليومية للمنظمة , إأكار من حاجات المنظمة , حيث 

نما تنتشر عبر  Six Sigmaوفت هذا األسلوب التطبت تقنية على و  من قبل المستويات العليا وا 
 المنظمة المختلبة .النجاحات التي يتم تحقيقها في واحدة أو أكار من وحدات 

 
 

يستخدم هذا األسلوب في عدد متزايد من المنظمات اليوم بهدف و : سلوب حل المشكالت إ -
دون الحاجة إلجراء من في التعامل م  المشكالت واألخطاء  Six Sigmaاإلفادة من تقنية 

خالل  المتعددة من Six Sigmaتغييرات جذرية في المنظمة , حيث يتم استخدام أدوات تقنية 
لحل المشكالت , ومن المالحظ إن هذا األسلوب ال يترتب عليه أ  من  (DMAIC)إنموذج 
ولعل هذا ما يبسر انتشار هذا األسلوب  ،التي قد تواجه األساليب األخرى في التطبيت المشكالت

 ((Lagrosen, et. al., 2011: 26 المختلبة . نظماتوتبضيله لدى الم
 
 
 
 
 
 
 
 

نموذج إما يسمى بمراحل مجتمعة فيمن خالل خمس  Six Sigmaتقنية  توتطب 
(DMAIC لحل المشكالت وهو عبارة عن األحرف األولى للكلمات األساسية المستخدمة في )

 ع د( , وي  Define, Measure, Analyze, Improve, Controlهذه المراحل والتي تتمال بــــ )
كونه يتميز بالعديد من  Six Sigmaبيت تقنية نتشارًا في تطانموذج هو اإلطار األكار هذا اإل

دارة المخاطر , والتحسين  اإليجابيات منها قياس المشكلة بدقة , والتركيز على أساس المشكلة , وا 
, وقد تناول العديد من الكتاب والباحاين هذه المراحل بشيء من التبصيل فضاًل عن  المستمر

( , Hung and Sung,2011: 582-588تي )األدوات المستخدمة في كل مرحلة وهي كما يأ
(64-o6 سابت : مصدرKnowles2 , )  ,(22-17  :2008Vasu, ) : 
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   Defineالمرحلة األولى : تحديد أو تعريف المشكلة   -1
 

ويتم فيها التعرف على المشكلة ومسبباتها  Six Sigmaتطبيت تقنية  أولى مراحلوهي 
لزبون ا في د العمليات األساسية التي تؤار, حيث تحد إلى تطويروالعمليات التي تكون بحاجة 

نتقاداتهم لجودة المنتج أو الخدمة وما هي ال تحديد فئة المستهلكين ومعرفة بشكل مباشر من خال
والتعبير عنها  زبونأ  ينبغي التركيز هنا على األخطاء والعيوب من وجهة نظر ال ،توقعاتهم

أداء مدة راسة إمكانية تحسينها وتقليل معدالت األخطاء و بأسلوب كمي من أجل التركيز عليها ود
وقائد  Six Sigmaالعمل , وفي هذه المرحلة يجب على اإلدارة العليا تحديد أعضاء فريت 
رسم توضيحي  ي وض البريت وتقسيم األدوار على أساس الخبرة وبعد اإلنتهاء من جم  البيانات 

 عليها البريت . سيرللعملية التي سي
 
 

 
 
 
 
 
 
 

وتستخدم في هذه المرحلة مجموعة من األدوات التي تساعد على تحديد المشكلة بشكل واضح 
  :  يأتيمنها ما نذكر 

 
 

 
 

    وثيقة المشروعProject Charter  :  تبدأ مشاريSix Sigma  بوجود وايقة للمشروع توفر
طط واختيار أعضاء البريت حيث كافة المعلومات  المتعلقة به مال نطات العمل واألهداف والقيود والخ

أن تحديد تلك العناصر الرئيسية مبكرًا يعد أمرًا حاسمًا لنجا  المشروع وتمهد الطريت لبريت العمل 
 . (185)الشنواني, مصدر سابت: في المنشآت الكبيرة السيما وتسهم في زيادة فهمهم للمشروع 

 
 
 
 
 
 

  صوت الزبونVoice of the customer  : جم  المعلومات من خالل عمالء وهي عملية
عن طريت المقابالت م  الزبائن وجهًا لوجه إذا  مكان عن طريت بحوث السوت أأالمنظمة سواء 

كان ذلك ممكنًا وبالنسبة للمنظمات التي لديها عدد كبير من الزبائن فإن إجراء مقابالت م  
يًا لمعرفة توقعاتهم عن مجموعة منهم والحصول على إحصائيات قد يكون بدياًل مبيدًا ومجد

 جاتهم وررباتهمم إلجراء عملية التحسين والتطوير تماشيًا م  حالهالمنتجات والخدمات المقدمة 
 .(, Brue مصدرسابق: 92)

 
 
 
 
 

   العصف الذهني أو التفكير الجماعي Brainstorming : طريقة أو تقنية جماعية  يه
تساعد هذه الطريقة على توليد و بتكار الري في ابغرض زيادة الب تستخدم خاللها قواعد يسيرة

يجاد قائمة بالبد ختصارها وصواًل للخيار ائل لألنشطة والحلول والعمل على اأفكار وأراء جديدة وا 
كار يجب تشجي  كل المشاركين على ابتعد تدريبًا جادًا وشاقًا فمن أن ذلك ي بالررمو النهائي , 

ن يكون هناك قلت بشأن إدراك أالوض  الحالي , وال يجب  ما وراءأفكار جديدة أو ان يبكروا في
, وبين الحين واآلخر قد يشارك أحد األفراد ببكرة  أن يكون اإلبداع هو الهدف الرئيساآلخرين و 

قد ال تكون مجدية أو صحيحة تمامًا ولكن المشاركين في العمل قد يضيبون عليها أو يغيرون 
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خطة فريدة أو فكرة جيدة قابلة  إلىن معًا وقد يصلون فيها لتكون محل تطبيت , فهم يبتكرو 
للتطبيت , إن مال هذا األسلوب كايرًا ما يشج  التعاون داخل المنظمة ويساعد على بناء اقافة 

 . (Bhote, 2003: 300)إبداعية جديدة 
 
 
 
 

  تنسيابي أو مخطط سير اإلجراءاال المخطط اFlow Chart)  )Process Map   : ويسمى
ـــ )خريطة المسار ,  أحياناً  اللوحة التدفقية اإلنسيابية( وهو تمايل بياني يبين كيف تجر  العملية و بـ

بشكل متسلسل بإظهار الخطوات كٌل على حدا والخطوط بينها بوضو  , فهو يظهر أين تبدأ وأين 
عمل بالجودة نشطة الأتنتهي العملية وأين تبدأ العملية التي تليها , ويبيد هذا المخطط في كاير من 
استخدامه  فضاًل عن, فمن الممكن استخدامه لوصف الوض  الحالي والصورة التي يسعى إليها 

في تحديد المدخالت والموارد واألشخاي الذين يجب أن يشاركوا في العملية وتحديد المناطت 
 . (Larson,2003:88)المهمة في جم  المعلومات وتحديد مناطت تحسين الجودة 

 
 
 
 
 

 العملية عالية المستوى   خريطةHigh Level Process Map (SIPOC Diagram)  :
( هي إختصار SIPOCوهي رسم توضيحي يبين األطراف المشاركة في العمليات , وكلمة )

( , Inputالمدخالت )و ( , Supplerن )و الموردلألحرف األولى لتلك األطراف وهي : 
ن يكون أ( , ويمكن customerالزبائن )و  ( ,Outputالمخرجات )و ( , Processالعمليات )و 

دون الدخول في من هذا الرسم التوضيحي مبيدًا في تحديد حدود العملية وعناصرها الحاسمة 
كاير من التباصيل , وهو يساعد على إبقاء التركيز على الصورة اإلجمالية عن محاولة تحديد 

 . (244-243)هار  وشرويدر, مصدر سابت: اإلنجازات المطلوبة 
 
 Measureالمرحلة الثانية : القياس   -2

إذ يتم البدء بوصف العوامل وحلقة وصل للمرحلة السابقة  اً امتداد د  ع  هذه المرحلة ت   
المؤارة في العمليات المراد تحسينها واالتبات على طريقة قياسها , حيث يتم مقارنة مستوى األداء 

و المستوى المرروب به ومن ام تحديد نقاط القوة الحالي للعمليات م  أداء المنظمات المنافسة أ
والضعف ونقاط تركيز العمل , وفي هذه المرحلة يتم جم  بيانات األداء الرئيسة المتعلقة 
بالعمليات الحالية لتضييت النطات إلى المشكالت األكار أهمية , حيث ت درس مكونات النظام 

تدخل إلى العملية ليتم تحويلها إلى مخرجات وهي التي  المدخالتاألساسية والتي تشتمل على : 
فإذا كانت المدخالت رديئة سوف ينتج عنها مخرجات رديئة لذلك فإن قياس المدخالت يساعد 

وتتضمن األنشطة والمهام التي يتم القيام بها لتحويل  العملياتو في التعرف على المشكلة , 
قابلة احتياجات الزبائن من خالل المدخالت إلى مخرجات ويتم قياس مقدرة العمليات على م

مؤشرات إحصائية تقيس مدى القرب من الهدف ودرجة انسجام أداء المنظمة كذلك يتم حساب 
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,  البعلي الحالي في المنظمة الستخدامه في حساب مؤشرات مقدرة العمليات Sigmaمستوى 
لى المحصلة وهي عبارة عن الناتج النهائي للعملية وقياس المخرجات يركز ع والمخرجات

, وفي نهاية هذه المرحلة توصف المشكلة بطريقة يمكن  االنهائية مال المنتجات والخدمات
 حسابها رقميًا والبدء بجم  الحقائت واألرقام .

 
 
 
 
 
 
 
 

 (Stamatis , 2004: 61-62) : أتيستخدم في هذه المرحلة عدة أدوات منها ما يتو 
 
 
 

     العيناتSampling  : وحدات قليل نسبيًا بداًل من من ال من قياس عدد عيناتتمكن ال
قياس كل وحدة ألن مراجعة أو حساب كل وحدة في عملية ما يمكن ان يستهلك الكاير من 

لذلك توفر العينات المال والوقت وتعطي ,  الوقت ويعد ذلك أمرًا رير منطقي أل  منظمة
 لعينات تمال المجتم  تماياًل صادقاً بيانات جيدة لقياس أو تحليل المشكلة وذلك إذا كانت هذه ا

, لهذا فالوسيلة الباعلة ألخذ العينات هي تحديد متوسط عدد الوحدات التي يجب اختيارها أو 
مراجعتها أو حسابها للحصول على المستوى المرروب به من الاقة بأن العينة سوف تعكس 

بت منه .  المجتم  الذ  س حه
 
 
 
 

  الحسابات الشاملة  نماذج تجميع البيانات وجداولData collection forms and 
schedules of accounts overall   : لنماذج لجم  وتنظيم البيانات ٱتستخدم هذه

 تويمكن أن تقوم بدور قوائم المراجعة للتأكد من أن كافة التباصيل الخاصة بالوحدة قد تم
ى البيانات المناسبة التي يسهل مراجعتها وقياسها وحسابها , ويجب  أن تحتو  هذه النماذج عل

 استخدامها .
    التعريفات التشغيليةOperational Definitions   : وهي وصف واضح ودقيت ومبصل

لكيبية ترجمة البيانات واألحداث خالل العمليات للتأكد من أن كل األطراف متبهمة للمعايير 
ن البيانات مجموعة أالتأكد من  نفضاًل عوالمصبوفات التي تم اختيارها للمتابعة والتحليل , 

 عتماد عليها في مرحلة التحليل .االبشكل شمولي ويمكن 
 
 Analysis  المرحلة الثالثة : التحليل -3

الدراسات الالزمة لمعرفة أسباب األخطاء وجذورها في العمليات  تجرى  في هذه المرحلة  
عمت  إلىفي هذه المرحلة  Six Sigmaالتي تم قياسها في المرحلة السابقة , أ  يدخل فريت 

المشكلة ودراسة أبعادها بشكل أكار تبصياًل من خالل استخدام األدوات العلمية واإلحصائية 
للتعرف على طبيعة البيانات التي يتم التعامل معها وتحديد البرت بين مستوى األداء المرروب 

ن في هذه المرحلة هو استخدام األداة هم التحديات التي تكمأمن  د  ع  والمستوى الحقيقي القائم , وي  
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يل واكتشاف أسباب في تحل يسيرةالمناسبة حيث ينجح البريت أحيانًا باستخدام أدوات إحصائية 
استخدام ادوات  إلىنه في بعض األحيان تكون األسباب خبية ورامضة فتحتاج إالمشكلة , إال 

ت ائن عدة مصادر منها : الطر سباب الحقيقية للمشكلة التي قد تنشأ ممتطورة لتحليل األ
المواد الداخلة و اآلالت والتكنلوجيا المستخدمة , و في العمل ,  تستخدمواألساليب والتقنيات التي 

البيئة التنظيمية التي تتكون من العادات و التي هي عبارة عن البيانات والتعليمات واألرقام , 
البشرية التي تتضمن األفراد العاملين في  والتقاليد اإلجتماعية والقوانين الحكومية , والموارد
األنشطة التي ال تضيف قيمة والتي يجب  إلىالمنظمة , لذلك رالبًا ما تشير عملية التحليل 

 التخلي منها قدر اإلمكان لتحقيت التحسين المطلوب .
 
 :  يأتيستخدم في هذه المرحلة عدة أدوات منها ما تو 
 

 ة  تحليل القيمة المضافة وغير المضافValue & non- Value Added Analysis : 
ال  األنشطة التياألنشطة التي تضيف قيمة والتوس  بها و  تحديد تساعد على عمليةهذه ال
ويتم  عن طريت جم  المزيد من البيانات لمعالجة األسباب الجذرية، والتخلي منها قيمة تضيف

متخذ القرار دائمًا في ب أن يض  حيث يج تركيز اإلنتباه على إحتياجات الزبونذلك عن طريت 
م كل خطوة بناًء يحساباته عما إذا كانت هذه الخطوة او التصرف ذات قيمة للزبون أو ال أ  تقي

على قيمتها الحقيقية للزبون , ومن هنا يمكن إزالة الخطوات رير الضرورية في العملية , هذا من 
فلو أن جزءًا كبيرًا من وقت  قيمة  حتى األنشطة التي تضيف جهة ومن جهة أخرى يجب مناقشة

المنظمة ي بذل في النشاط الذ  يضيف قيمة قليلة فقد ي بضل قضاء هذا الوقت في مكان آخر أو 
يات باالعتماد على القيمة القدرة على تحليل وتقييم العمل وبذلك تكون لدى المنظمة عملية أخرى
 . (Cudney and Furterer,2012:31)المضافة.

 
 
 
 
 

 لتأثيرمخطط السبب وا Cause-and-Effect Diagram   :أدوات أحد يعد هذا المخطط 
العوامل ي يمكن أن تشكل والت المدخالت من عدد كبيرنظرًا إلحتوائه على  العصف الذهني

ويسمى كذلك بمخطط إيشيكاوا نسبة إلى العالم الياباني )كارو  المسببة للمشكلة، المحتملة
إيشيكاوا( أو مخطط عظم السمكة نسبة إلى شكله الذ  يشبه السمكة , مالما يوضحه المخطط 

البرعية وربطها  ( في أدناه , وعن طريت هذا المخطط يتم تحليل أسباب المشكالت الرئيسة و 1)
ببعضها البعض وعرض العالقات ما بين األحداث وأسبابها المحتملة او البعلية , وبذلك يساعد 
البريت على تسهيل دراسة واستكشاف المزيد من األسباب ووضعها في مجموعات ذات صلة 

    البريت على أن يكون منهجيًا في عمله ومناقشتها لتحديد األسباب الرئيسة ، أ  يساعد
(102 - 103 :2012 Gygi, et. al. ,). 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+A.+Cudney%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 (1) مخطط
 لتـأثيــرمخطط السبب وا

 
 

 
 
 
 
 

                                                         
                                                                                                                              

 
 
 
 

 
 
 

 فُّبتصر (, .Gygi, et. al مصدرسابق: 103) المصدر : 
 
 
 
 
 
 
 

    )المدرج اإلحصائي )التكراريHistograms   : وهو ملخي بياني للتغيرات في مجموعة
نمط توزيعها , ويتكون  بيانات محددة , ويشير إلى مدى تكرار حدوث ظاهرة معينة بإظهار

المدرج التكرار  عادًة من متغيرات كمية كالوقت والوزن والحرارة وال يصلح للبيانات الوصبية , 
فعلى سبيل الماال يتم اإلفادة منه في معرفة الوقت الالزم لإلنتاج أو تقديم الخدمة ضمن المدى 

لخلل مقارنة م  الوقت القياسي المحدود على وفت المعايير، ومنه يمكن تشخيي نقاط ا
المستغرت لتنبيذ العملية ولكن إذا كانت االختالفات صغيرة فقد ال يكون المدرج التكرار  حساسًا 
الكتشاف البوارت العامة في التباوت , لذلك فهو يهدف إلى معرفة مدى توافت البيانات م  التوزي  

لباحاين والممارسين في طريقة الطبيعي وبالتالي تصنيف اإلختالفات في البيانات لمساعدة ا
  .(,Parkمصدرسابق:81-80)تصميم التجارب وتحديد أنواع اإلختبارات المناسبة لهذه البيانات 

 
 
 
 
 
 
 

  باريتو   مخططPareto Chart   : العالم اإليطالي  إلىوهو رسم بياني تعود تسميته نسبة
ضا  األهمية النسبية للحاالت والعيوب هذا المخطط طريقة سهلة إلي وي ع د  اإلقتصاد  )باريتو( , 

والعناصر األخرى للعملية , حيث تستخدم فيه األعمدة وطول كل عمود يتناسب م  تكرار وقوع 
الحدث ولهذا يظهر المخطط أ  المواق  هي األكار أهمية , ويتم ترتيب القيم تنازليًا لبيان األهمية 

ناشئة  المشكالت% من 80ن أوالذ  يني على )النسبية لها . ويعتمد المخطط على مبدأ باريتو 
 المهمة المشكالت( وهذه النسبة ليست دقيقة دائمًا ولكن رالبًا ما يلحظ أن % من األسباب20عن 

سالقيـــا الموارد البشرية الطريقـــة  

 البــيئــــة المكـــائـــن  المــــــواد

ألوقاتا  
 وقت العملية

 

 وقت اإلنتظار
 
 
 

 فترة التوقف
 تكرار التحدياات

الناقل تحديثات  
 

 

 
 

 

 

 أنواع التذاكر
 

 

لبريديةا الخدمة  
 

 

 

 
 

المكالمة مسارات  

لتدريبا  
 ذاتيـــاً 

 األنترنيت
 األنظــمــة
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 حجم المكالمات
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 .( ,Larsonمصدرسابق:69)األقل أهمية هي األكار  المشكالتبينما  لكن تأايرها كبير قليلة 
 
 
 

 ذلك.أدناه يوضح في ( 2) لمخططوا
 

 (2) مخطط
 مخطط باريتو

 التكرارات                                                                                                                                                                             

 األحداث

 ( ,Ramaley 2013:  8)المصدر :           
 
 
 
 
 
 
 

  ليل االرتباط واالنحدارتح  Correlation and Regression Analysis  : ويستخدم
للتعرف على العالقة بين مدخالت ومخرجات العملية أو الربط بين مجموعتين مختلبتين من 

 .(,Parkمصدرسابق:99)المتغيرات , فإذا كان هناك ارتباط فهذا يعني أن احدهما مسبب لآلخر 
 
 
 
 
 
 

 Improveبعة : التحسين  المرحلة الرا -4
المتاحة وتقييمها للوصول إلى الحلول  في هذه المرحلة يتم تطوير مجموعة من الحلول  

الماالية نوعًا ما من خالل فحصها في بيئة تجريبية والمباشرة بعملية تنبيذ الحلول األكار فاعلية في 
اكتشافها في مرحلة التحليل ,  التخلي من األنشطة التي ال تضيف قيمة أو أية إنحرافات أخرى تم

فال يمكن تجاوز الخطوات السابقة وتطبيت الحلول من دون األساس العلمي والخطوات المنهجية 
ال أصبح األمر إهدارًا للوقت والموارد , حيث إن عملية التحسين هي االستراتيجية المتعلقة  السابقة وا 

لمشكلة التي تعارض أداء العمل , أ  إن بتطوير حلول تركز على التخلي من األسباب الرئيسة ل
يقوم باستهداف المتغيرات المستقلة التي تؤار في المشكلة وتسبب اآلاار السلبية  Six Sigmaفريت 

 في المتغير التاب  بوصبه النتيجة المستهدفة في عملية التحسين .
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 :  يأتيواألدوات المستخدمة في هذه المرحلة هي كما 
  نفعة  تحليل التكلفة والمCost-Benefit Analysis   : يستخدم هذا التحليل للوصول إلى

م الحلول المقدمة بناًء على كلبتها ومنبعتها وتقدير تأايراتها ومن ام , حيث ت ق ي   الحلول البضلى  
م تأاير التحسينات بعد التنبيذ وتوات اإلجراءات تنبيذ الخطط المتعلقة بالتحسين , وبعد ذلك ي ق ي  

مصدر: 70)ة المتبعة ويدرب العاملون على هذه اإلجراءات والعمليات التي تم تحسينها الجديد

 . (, Brue سابق
    االختبار المبدئيPreflight   : يجب عمل اختبار مبدئي أل  تغيير في العملية قبل التنبيذ

االختبار  التام للتأكد من أن كل األسس تم تغطيتها وان العملية ستعمل مالما هو متوق  , إن
المبدئي للعملية على نطات أصغر يسمح بمناقشة كل التباصيل واختيار الحلول التكنلوجية 
المراد اختبارها , وبالنسبة للعمليات أو المشاري  األقل نطاقًا فيمكن إدارة هذه االختبارات البدائية 

 .(, Bhote مصدرسابق: 84)بسرعة وبشكل رير رسمي 
   تصميم التجاربDesign of Experiments   : وتعني إجراء اختبار أو عدة اختبارات

بحيث يمكن التحكم في نتائجها بهدف معرفة تأاير المدخالت على المخرجات من خالل تنبيذ 
تغييرات على مستوى المتغيرات المستقلة للحصول على أفضل المخرجات , وفي عملية تصميم 

يد معنوية أو عدم معنوية اإلنحرافات عن التجارب يمكن استخدام اختبارات البروت لتحد
-Chi( , ومرب  كا  )ANOVAالمعايير المطلوبة , وهذه االختبارات تتمال بتحليل التباين )

Square واختبارات , )T  (104 :مصدرسابق Park ,). 
 

    مصفوفة التأثير والتأثرMatrix impact , vulnerability   : إن ابتكار مصبوفة
 Six Sigmaتأار يكون مبيدًا عند مواجهة مجموعة حلول , ويمكن للمنظمة أو فريت التأاير وال

أرب   إلىمناقشة كل حل في ضوء التأاير والتأار ويمكن تصنيف مستويات التأاير والتأار 
يمكن وض  ف, وتناقأل كل مجموعة أسئلة معينة وبمجرد إعطاء التقييمات لكل حل موعاتمج

على المعدالت المعطاة لدرجة التأاير والتأار فالمجموعة  األربعة بناءً وعات هذه الحلول في المج
حيث تتطلب أقل جهد إلحداث أكبر قدر  اعليةالحلول المالى أو األكار ف قاماألولى تكون بم

, ويجب تجنب حلول المجموعة الرابعة ألنها  ام الاالاة من األار وتأتي بعدها المجموعة الاانية
 . ( ,Coskun: مصدر سابت 58)هد أكبر إلحداث أار أقل وجأكار تتطلب وقت 

 Controlالمرحلة الخامسة : الرقابة   -5
اإلنحرافات السابقة  وهي المرحلة األخيرة والهدف منها التحقت من نجا  التنبيذ وزوال  

ن هذه التحسينات سوف  إلىن التغييرات التي تم تنبيذها قد أدت والتأكد من أ تحسين األداء وا 
تستمر بمرور الوقت , ويتم ذلك من خالل عدة إجراءات مال التحقت من زيادة العوائد مقارنًة 
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توايت المعايير واإلجراءات الجديدة , ونشر النتائج وتبادل اآلراء بخصوصها    و بالتكلبة , 
سوف يستمر بالمراقبة لكافة المراحل السابقة  Six Sigmaستمرارية النجا  فإن فريت ا ولضمان

ن االوالتأكد من مدى ا عيوب ويتطلب  إلىتوجيهها قبل تحولها  ي عادنحرافات في العملية اللتزام وا 
ذلك من البريت عدة مهام منها : تطوير العملية الرقابية لمتابعة التغيرات التي تحدث في المنظمة 

جيه تركيزها , وض  خطة للتعامل م  المشكالت التي قد تحدث , ومساعدة اإلدارة العليا على تو 
 على مقاييس محددة تعمل على تزويدها بمعلومات عن مخرجات المنظمة .

 

 (,Knowles1 2011: 102-101) :يأتيومن أهم األدوات التي تستخدم في هذه المرحلة ما 
 
 
 

    خرائط الرقابةControl Charts  :   ة لمراقبة العملية خرائط الرقابة األداة الرئيس ع د  ت
خطوط أساسية الخط األوسط يمال الوسط الحسابي لمخرجات  ةي تتضمن االاإحصائيًا , فه

( واألدنى يمال UCL)  Upper Control Limitالعملية واألعلى يمال الحد األعلى للرقابة  
( , أ  تتضمن حدود مقبولة للتنوع LCL)  Lower Control Limit  دنى للرقابةالحد األ

قعة خارج حد  الرقابة األعلى واألدنى فهذا يعني وجود تنوع وعندما يكون هناك نقاط بيانات وا
ٍذ ينئمنه وتلك األسباب يمكن تحديدها حاصًا يجب التحقت رير مقبول او سببًا خ رير عاد  أو

العملية تحت الرقابة في حالة عدم وجود نقاط  ع د  ت  واستبعادها إلرجاع العملية تحت الرقابة , و 
( الذ  يوضح 4, ولعل الصورة تتضح أكار من خالل الشكل )بيانات خارج حدود الرقابة 

 خرائط الرقابة .
 (4شكل )

 خرائط الرقابة
 
 

 
 
 
 
 

 ( ,Vasu: مصدر سابت 29)المصدر :                                                                             
طخــط الوســـــ      حدود الرقــابة  
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   قوائم مراجعة العملياتlists Review of operations  :   ع د  قوائم مراجعة العملية ت 
ن كل الخطوات أجانب الرسوم التوضيحية المتطورة , وتؤكد قوائم مراجعة العملية  إلىضرورية 

في العمليات المتكررة والتي تتطلب خطوات عديدة يكملها  السيماقد تم إكمالها , وهي مبيدة 
تم تسليم األورات الخاصة بالعمل شخي واحد , وهي مهمة أيضًا في حالة العمل اليدو  حيث ي

للعديد من األفراد , ويجب أن تمتاز قوائم المراجعة بالوضو  وأن تكون سهلة اإلكمال ويجب أن 
 تتضمن حيزًا معينًا أل  معلومات .

 
 
 
 
 

 Six Sigmaجميع مراحل تطبيق تقنية  الذي يمثل (DMAIC)نموذج إويمكن توضيح 
 أدناه : في (5)من خالل الشكل  المذكورة سابقا  

  
 ( 5شكل )

 وأدوات كل مرحلة (DMAIC)والذي يعرف بإنموذج  Six Sigmaمراحل تطبيق تقنية 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   
 فُّبتصر (, Knowles1 مصدر سابت: 80المصدر : )

 العينات  -
 
 
 

 نماذج تجميع البيانات -
 
 
 
 
 

 التعريفات التشغيلية -

 وثيقة المشروع-
 صوت الزبون -
 العصف الذهني -
 المخطط اإلنسيابي -
 خريطة العملية -

 خرائط الرقابة -
 
 
 
 
 
 

ـــة  - قوائــم مراجعـ
 العمليات

 تحليل القيمة المضافة -
 مخطط السبب والتأثر -
 المدرج اإلحصائي -
 اريتومخطط ب -
 تحليل االرتباط واالنحدار -
 

 تحليل التكلفة والمنفعة -
 اإلختبار المبدئي -
 تصميم التجارب -
 مصفوفة التأثير والتأثر -
 

 التحديد

 المراقبة

 التحسين التحليل

س
لقيا

 ا
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نموذج إوهو  Six Sigmaم في تطبيت تقنية خر يستخدآ اً نموذجإأن هناك  إلىوتجدر اإلشارة 
(DFSS  )Design for Six Sigma  تعريف وتصميم منتجات وخدمات مبتكرة وتقديمها بويتمال

للعمالء م  الحباظ على مستوى الجودة المطلوب في كل العمليات األساسية وهو اليختلف كايرًا عن 
سي على المنتجات والخدمات الجديدة , يركز بشكل أسا هنإلحل المشكالت إال  (DMAIC)نموذج إ

 نتشارًا وتطبيقًا بين المنظمات المختلبة .هو الخيار األكار ا (DMAIC)نموذج إويبقى 
 

 Six Sigma تقنية مزايا ومحددات: سابعا  
و  المزايا يحقت العديد من   Six Sigmaتقنية   ستخدامان إ الاقافة التنظيمية  لحيث ت ح 

نمط من  األخطاء  إلىاألسلوب الوقائي , أ  من نمط مكافحة األخطاء  لىإمن أسلوب رد البعل 
ستخدام األدوات والتقنيات مما يؤد  ات ائت حل المشكالت وطر ائالوعي واإلدراك بطر  كما يزيد .

لتزامهم وتحسين العمل الجماعي على مستوى المنظمة الرضا الوظيبي للعاملين وبالتالي زيادة ا إلى
تخبيض وقت  إلىو األنشطة التي ال تضيف قيمة مما يؤد  أدد الخطوات ع ويقلل ككل .

ويسهم في  اإلنتاجية وأداء األعمال وبالتالي تحقيت السرعة في تسليم المنتجات وتقديم الخدمات .
عتماد اباين في منهجية العمليات بسبب تسات الخدمات من خالل الحد من التاتحسين مستوى 

وزيادة  الزبائنرف  مستوى رضا ويفتراضات .الالبيانات والحقائت بداًل من اى القرارات اإلدارية عل
المعرفة الدائمة والمستمرة بحاجات  Six Sigmaوالئهم للمنظمة , حيث يضمن تطبيت تقنية 

خبض تكلبة وأخيرا وررباته وما هي التغيرات التي قد تطرأ على تلك الحاجات والرربات . زبونال
( والتي تتمال بـــ )التكاليف المرتبطة بالتأخر Cost Of Poor Quality (COPQالجودة الرديئة 

عادة التشغيل صال  و التكاليف او ,  زبائنشكاوى الو ائن , في التسليم وما ينتج عنها من فقدان الزب ا 
 بقرابةزيادة صافي الدخل  إلىبمرتبة واحدة يؤد   Sigmaن زيادة مستوى إ......الخ( , حيث 

 انخباض تكاليف الجودة كنسبة من اإليرادات إلىلسبب في ذلك يعود % وا10 -% 5
(Raghunath and Jayathirtha, 2013: 12). 
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 (6شكل )
 تكاليف الجودة في Sigmaتأثير مستوى 

 http://mbd.cc/sixsigma.htm#topالمصدر : 
 
 
 
 
 
 
 

 Six Sigma( بعض محددات استخدام تقنية  Benedettoذكر )الررم من تلك المزايا فقد وب
هو  Six Sigmaإن التعريف اإلحصائي لـــ  بقطاع الصناعة ومنها ةً في قطاع الخدمات مقارن

( عيب في المليون فرصة وهذه النسبة يمكن حسابها في قطاع الصناعة , أما في قطاع 3.4)
إن عملية فشاًل أو خطًأ .كما   شيء ال يلبي حاجات أو توقعات الزبون ي ع د  الخدمات قد يكون أ

جم  المعلومات في قطاع الخدمات أكار صعوبة من قطاع الصناعة وذلك ألن معظم البيانات 
ن عملية قياس رضا  التي يتم جمعها في قطاع الخدمات تتم من خالل المقابالت الشخصية .وا 

صعوبة من الصناعة وذلك بسبب التباعل بين الزبائن ومقدمي الخدمة الزبائن في الخدمات أكار 
الذ  يخلت بعض الصعوبات , وأخيرا إن مرحلة القياس والمراقبة في الخدمات أكار صعوبة من 

 الصناعة بسبب إن الخدمات تتعامل م  الزبائن أما في الصناعة فتتعامل م  المنتج           
( (Benedetto, 2003: 270. 

 
 
 
 
 
 

 له فوائد كبيرة في أ  قطاع Six Sigmaن تطبيت تقنية أ إلى( Kwak and Anbariوقد أشارا )
في القطاع المالي يساعد  Six Sigmaإن تطبيت تقنية  اذالمالي القطاع  ومنها ،من القطاعات

 . خطاء المالية وتحسين أداء العاملينالميزانيات والتقارير المالية وتقليل األ على الدقة في إنجاز
مهم جدًا وذلك لطبيعة عمله الذ  ال يسمح  القطاع الصحيفي  Six Sigmaإن تطبيت تقنية و

فـــلــالك  

 مستويات 
sigma 

http://mbd.cc/sixsigma.htm#top
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بوجود األخطاء حيث إن هذه التقنية تقلل األخطاء الطبية وتقلل وقت بقاء المريض في المستشبى 
فيقلل األخطاء التي اإلنشاءات  قطاع ات انتظار المرضى في قسم الطوارئ .اما فيوتقلل من أوق

تحدث في عملية تصميم المشاري  ويسهم في تقديم المشاري  ضمن الوقت المحدد وتساعد أيضًا 
قطاع البحث والتطوير  هذه التقنية على إدارة النبقات ضمن الميزانيات المعدة للمشاري  . اما في

يساعد على تقليل التكاليف وزيادة سرعة تطوير العمليات وتحسين  Six Sigmaنية تطبيت تقف
 .( Kwak and Anbari , 2004: 710-711) معدل نجا  المشروع .

 
 

ويبرز الدور المحاسبي في هذه التقنية من منظور الوظيبة الرقابية وتقييم األداء , حيث تتجه  
ستمرة بين الجودة األعلى والتكاليف األقل ومستوى نحو دراسة العالقة الم Six Sigmaتقنية 

الخدمات المقدمة , وال يتطلب ذلك رقابة األداء بشكل مستمر فحسب بل اإلرتقاء بالوظيبة 
الرقابية لما لهذه الوظيبة من دور مهم وحيو  في مجال التحسين المستمر , وهذا ماسيتم التطرت 

 خلي أحد اهم الوظائف الرقابية في المنظمة.اليه في المبحث الااني لكون التدقيت الدا
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 لثانيالمبحث ا
 التدقيق الداخلي

 
 

 
 

 (Enron)أسهمت االنهيارات المالية التي هزت كبرى الشركات العالمية مال شركة 
اإليطالية وريرها من الشركات إلى  (Parmalat)وشركة  للطاقة في الواليات المتحدة األمريكية

قيت الداخلي , حيث أصبحت هذه الوظيبة من الضرورات التي تشغل الهيئات ازدياد الحاجة للتد
العلمية في الوقت الحالي إذ أوصت التقارير العلمية في معظم دول العالم بضرورة االهتمام 
بالدور الذ  يؤديه التدقيت الداخلي كونه يشكل وسيلة تقويم مستقلة ويسهم في تعزيز فاعلية 

كد من مدى االلتزام بالقوانين والسياسات والتعليمات الداخلية والحكم على وكباءة العمليات والتأ
كباءة سياسات إدارة المخاطر, وترتب على ذلك تضمين شروط العقد في العديد من البورصات 
العالمية ضرورة إنشاء قسم خاي بالتدقيت الداخلي في الشركات التي تريد تسجيل اسمها في تلك 

دة االهتمام والتركيز على فاعلية هذه الوظيبة يرتبط بدرجة كبيرة بالمباهيم البورصات , ولعل زيا
دارة المخاطر ومباهيم الجودة والتميز التي تسعى إدارة  المعاصرة التي تبرض نبسها كالحوكمة وا 
المنظمة لتحقيقها بوصبها وظيبة التدقيت الداخلي وسيلة مهمة لتحقيت أهداف اإلدارة بخاصة 

 ا .الرقابية منه
 

لذلك سيتم التطرت في هذا المبحث إلى نشأة ومبهوم التدقيت الداخلي وتطورات تعريبه 
 وخصائصه وأنواعه وأهدافه ومقوماته والمعايير التي تقوم عليها هذه الوظيبة .

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 أوال  : نشأة ومفهوم التدقيق الداخلي
ن كانت المشاري  والشركات أالتدقيت الداخلي بعمليات تطور متالحقة , فبعد وظيبة مرت 

صغيرة وأعمالها محدودة كان باستطاعة المالك متابعة ومراقبة األعمال بنبسه بشكل مباشر ولكن بعد 
توس  الشركات وضخامة العمل أصبحت العمليات أكار تعقيدًا وبات من رير الممكن عمليًا مراقبة كل 

اجة يبة التدقيت الداخلي كأ  نشاط نتيجة الحو مدير الشركة فبرزت وظأهذه العمليات من قبل المالك 
مستويات  دوال توجفي ذلك الوقت واضحة  لم تكن واجبات المدقت الداخلي ومسؤولياته إليها , إال أن

ـلم يظهر كمبهوم مهنـي فمحددة لألداء يسترشد بها , فبالررم من الجذور التاريخية للتدقيـت الداخلي 
( في Institute of Internal Auditors) (IIAالداخليـين ) ند المدققـيوأكاديمي إال بـعد ظـــهور معه
. (, Moeller 2009: 5 -6)  1941الواليات المتحدة األمريكية عام 



 التدقيت الداخلي................. .........: المبحث الااني ......... لاانيالبصل ا

 44 

ومنذ ذلك التاريخ عمل هذا المعهد على تدعيم وتطوير وظيبة التدقيت الداخلي في المنظمات كافة  
وليات التدقيت الداخلي وتم تعديل هذه القائمة أول قائمة تتضمن مسؤ  1947حيث أصدر في عام 

ام ع دلت عدة مرات بهدف وض  مجموعة من الخطوط اإلرشادية لتحديد الدور  1957في عام 
 ( .15: 2006المناسب ومسؤوليات التدقيت الداخلي في المنظمة )السوا  , 

 

 مهنة التدقيت الداخليعلى صعيد تطوير  (IIA)لة لمعهد المدققين الداخليين ومن الجهود الباع
, حيث تم تشكيل لجان  قيامه بوض  مجموعة من معايير األداء وآداب وسلوكيات المهنة أيضاً 
قدمت تلك اللجان تقريرًا  1977إطار متكامل للمعايير وفي عام  واقترا لدراسة  1974 عام

اإلطار المهني  وبذلك شكل 1978عام بنتائج دراستها وتم التصديت النهائي على هذه المعايير 
 ( .51: 2007للتدقيت الداخلي )الشذر ,  يواألخالق

 
 
 
 

 
 

في تطور التدقيت الداخلي هي التقارير والقوانين التي صدرت في  أسهمتومن العوامل األخرى التي 
هذه  العديد من دول العالم والتي أوصت بتبعيل وظيبة التدقيت الداخلي من خالل تركيزها على دور

نظمة الرقابة ونظم إدارة المخاطر , ونذكر من تلك التقارير على سبيل حوكمة الشركات وأ الوظيبة في
والذ  أوجب على الشركات المساهمة ان  1987الصادر عام  1(Treadwayالماال تقرير لجنة )
الذ  أشار الى أن  1992عام  2(Cosoللتدقيت الداخلي , وتقرير لجنة ) فاعلة يكون لديها وظيبة 

في  3(Cadburyنظم الرقابة الداخلية  , وتقرير ) فاعليةقين الداخليين يؤدون دورًا هامًا في تقييم المدق
وظيبة التدقيت الداخلي ممارسة جيدة ولها دور مهم في ضمان فاعلية  د  ع   الذ  1992إنكلترا عام 

القانونيين في إنكلترا الصادر عن معهد المحاسبين  4(Turnbullتقرير ) وكذلكنظام الرقابة الداخلية , 
والذ  أوصى الشركات التي ال يوجد لديها وظيبة مستقلة  للتدقيت الداخلي بأن  1999وويلز عام 

 التزامفي مجال البنوك الذ  أوجب  2000عام 5تدرس حاجتها لذلك بشكل دور  , وتقرير لجنة بازل 
 ( .40-38: 2007البنوك بإنشاء وظيبة مستقلة للتدقيت الداخلي )المدلل , 

 
 
 
 

عطت التدقيت الداخلي إلزامًا قانونيًا مال قانون ض الدول قوانين أأما القوانين فقد صدرت في بع
هذا القانون  ع د  و  , 2002( الذ  أصدره الكونكرس األمريكي عام Sarbense-Oxelyأوكسلي )

وكذلك كاير من الباحاين أهم ما دعم وظيبة التدقيت الداخلي , من وجهة نظر 
 2001( عام Parmalatوالذ  صدر في إيطاليا عقب انهيار شركة )  (Draghi’sقانون)

(275-276 :2006 Arena, et. al.,).
                                                

 . لدراسة التقارير المالية اإلحتيالية والطرت الكبيلة لمن  رأل التقارير المالية في الشركات األمريكية 1985لجنة تشكلت عام  1

2 Committee of Sponsoring Organizations (لجنة دعم المنظمات) . 
 . لجنة تدقيت الشؤون المالية للشركات البريطانية 3
 . "Turnbull Guidance"عرف بإسم  1999ليل للرقابة الداخلية اصدره معهد احملاسبني القانونيني يف انكلرتا وويلز عام د 4
 تكونت من الدول الصناعية العشرة هدفها املساعدة يف استقرار النظام املصريف الدويل . 1974جلنة تأسست يف مدينة بازل السويسرية عام  5
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منذ خمسينات القرن  يوضح مرور التدقيت الداخلي بعدة مراحل تطور التالي( 2والجدول )
كان يركز عليه  حسب السمة التي تميز بها والعمل الذ بوهذه المراحل هي  ،حتى اآلنالماضي 

 : يأتيوكما  ،في كل مرحلة زمنية
 
 

 (2الجدول )
 مراحل تطور التدقيق الداخلي

 
 
 

 العمـــل أو المضمـــون الفتــــرة الزمنيــــة
 فحي السجالت المحاسبية 1960 – 1950
 فحي االلتزام 1970 – 1960
 اختبار االجراءات 1980 – 1970
 تقييم الرقابة 1990 – 1980
 تقييم إدارة المخاطر 2000 – 1990
 دعم إدارة المخاطر 2005 – 2000
                     إضافة قيمة ولحد اآلن 2005

 
 

Pickett1, 2004: 11)المصدر: )                   
 
 
 

 

 
 
 

 

لمدققين ل التدقيت الداخلي أمر مهم ألن الصورة القديمة نشأة وتطور ريخأفهم تن ويرى الباحث أ
على الررم من أن طبيعة وظيبة  بعض المنظماتما في  دٍ إلى ح ال تزال موجودةلداخليين ا

مضت , السيما في الوحدات الحكومية نتيجة  مدةًا عن أ  التدقيت الداخلي اآلن مختلبة جد
تشعب وتداخل القوانين والتعليمات وزيادة حجم الخدمات التي تقدمها الدولة وبالتالي اتساع نطات 

ها جغرافيًا مما دعا الى إتباع الالمركزية التي تعتمد أساسًا على تبويض السلطات وتحديد دوائر 
الالزمة لنجاحها , ولكي  االجراءاتاالختصاصات والمسؤوليات ورسم السياسات العامة ووض  

على تلك الدوائر فهي بحاجة إلى تدقيت داخلي مؤهل وكبوء ومستقل ومتبهم  فاعلة تحقت رقابة 
 االجراءاتللدور المطلوب منه ليقوم بمهمة البحي والتقييم للتحقت من إتباع السياسات و  جيداً 

وتحقيت تلك الوحدات لألهداف المحددة لها بموجب القانون , وفي حالة وجود قصور يقوم 
 وأساليب العالج المناسبة . بطرائتبالتقرير عنها م  تقديم توصيات 

 
 
 
 

حيث تحمل مبردة ,  البحي بهدف الوصول إلى الحقيقةهو يعني عمومًا أما بالنسبة لمبهوم التدقيت ف
, والتدقيت إصطالحًا هو التحقت أو التأكد من سالمة  التدقيت بين طياتها العديد من المباهيم والمعاني

وفت معايير أو خصائي محددة , والتأكد هو الغالب في المباهيم الحدياة للتدقيت أ   على شيء ما
األصل اللغو  لكلمة قناعة معقولة بوجود خصائي المعلومات المحاسبية , ويرج   الوصول إلى

(Audit) إلى اللغة الالتينية مشتقة من كلمة (Audireوتعني ) حيث كانت يستم  بالالتينية 
 . (6: 2000)الصحن وآخرون, الحسابات تتلى على المدقت
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 التدقيق الداخلي تعريف: ثانيا  
وتدرجت حسب التطور التاريخي الذ   تي تناولت التدقيت الداخليتعددت التعريبات ال 

لحت بهذه الوظيبة , إال إنه لم يكن هناك تعريف متكامل للتدقيت الداخلي قبل ظهور معهد 
, إذ كان قبل ذلك التاريخ لم يخرج بالمبهوم العام عن  1941عام  (IIA)المدققين الداخليين 

األخطاء في  ع العمليات المالية والمحاسبية الكتشافبمجموعة إجراءات تدقيقية تتكونه 
استعراض بعض  يتملذلك س,  المرسومة االجراءاتالجانب المحاسبي والتأكد من تنفيذ 

ومحاولة تتب  التغيرات التي طرأت عليها , حيث قدم معهد التعريبات المختلبة لهذه الوظيبة 
نشاط تقييمي فه بأنه إذ عر   1947اخلي عام أول تعريف للتدقيت الد (IIA)المدققين الداخليين 

مستقل يتم داخل المنظمة لمراجعة العمليات المحاسبية والمالية , كأساس لتقديم خدمات 
 ( .(Pickett2 , 2003: 14اءة لإلدارة نوقائية وب

 
 
 
 

وتوالت بعد ذلك التعريبات الصادرة عن ذلك المعهد حيث دأب على تحديث التعريف كلما 
 تطورات المهنية .اقتضت ال
فه بأنه  1957فبي عام  نشاط تقييمي مستقل يتم داخل المنظمة لمراجعة العمليات عر 

  ( .900: 2008, )حسين وحسن لخدمة االدارة كأساسخرى األ التشغيليةو  المحاسبية والمالية
 

  ومن خالل مقارنة هذا التعريف م  التعريف السابت يالحظ أن نطات التدقيت الداخلي اتس
 ليشمل العمليات التشغيلية بعد أن كان مقتصرًا بشكل رئيس على العمليات المحاسبية والمالية .

 
 

نشاط تقييمي مستقل ث تعريف التدقيت الداخلي إذ عرفه بأنه  عاد المعهد ليحد 1971وفي عام 
عمل دارية تإوهو وسيلة رقابة ,  لخدمة االدارة يتم داخل المنظمة لمراجعة العمليات كأساس

 ( .128: 2010)الخطيب ,  الرقابة األخرى وسائليم فاعلية يعلى قياس وتق
 
 
 

ويتضح من خالل هذا التعريف أن هناك تعميمًا واضحًا لنطات التدقيت الداخلي حيث شمل جمي  
 فقط . العمليات وليس العمليات المحاسبية والمالية والتشغيلية

 مراجعةمن الخدمات المقدمة لإلدارة منها :  اً كبير  اً ليشمل عددتس  أن نشاط التدقيت الداخلي اوهذا يعني 
 متاال للقوانينالا مدىمن  التحقت, و  التشغيليةسالمة وكباية أدوات الرقابة المحاسبية والمالية و  وتقييم

للواق   تهامطابق مدى من التحقتو  وحماية األصول , الموضوعة االجراءاتللسياسات والخطط و  اإلذعانو 
 (.HALL,2011:3-4( و )9: 2004, 1)جمعة التشغيليةوتقييم الكباءة  األداء جودةمن  التحقت, و ي البعل

 

وجاء تعريف المجم  العربي للمحاسبين منسجمًا م  هذا التعريف حيث عرف التدقيت الداخلي 
نظام نسجام الانشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى بأنه 

 نتاجية للمنشأة ال الموارد بما يحقق الكفاية ا استخداممع ما تتطلبه اإلدارة والعمل على حسن 
 ( .227: 2001)المجم  العربي للمحاسبين , 
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بتعديل تعريف التدقيت الداخلي إذ  1978في عام  (IIA)وكنتيجة للتطورات المهنية قام المعهد 
عن طريق فحص ومراجعة  الغرض خدمته منظمةل الداخ تتموظيفة تقويم مستقلة فه بأنه عر  
 ( .110: 2013)الشنطي ,   المختلفة انشطتهأ

 
 
 

يس اإلدارة فقط , ويتضح من هذا التعريف إن التدقيت الداخلي يهدف إلى خدمة المنظمة ككل ول
في ظهور الحاجة إلى وجود قسم خاي للتدقيت  أسهمت هم العوامل التي حيث إن ذلك من أ

 المدققين الداخليين فيها . استقاللية فيداخل المنظمات وما لها من أار إيجابي  الداخلي
م  هذا التعريف عدة جهات من منظمات وهيئات وكتاب وباحاين منهم اإلتحاد  تتبقا  وقد 

حيث عرف  International federation of Accountants( IFACالدولي للمحاسبين )
نشاط تقييمي يتم تقديمه كخدمة ( بأنه 610معيار الدولي )التدقيت الداخلي كما جاء في ال

للمنظمة  وتشمل وظائفه , من بين أمور أخرى , فحص وتقييم ومراقبة كفاية وفاعلية الرقابة 
 ( .627: 2010)اإلتحاد الدولي للمحاسبين ,  الداخلية
وفت دليل  على خليفقد عرف التدقيت الدا العرات في مجلس المعايير المحاسبية والرقابيةكذلك 

حد وسائل الرقابة أ َعد  جهاز تقويمي مستقل ضمن تشكيالت المنشأة ، وي  بأنه  (4التدقيت رقم )
، تنشئه اإلدارة للقيام بخدماتها وطمأنتها على أن وسائل الضبط الموضوعة  فاعلةالداخلية ال

والقيود  وبشكل لتحقيق العمليات  االجراءاتكافية من خالل مجموعة من الضوابط و و  مطبقة
وللتأكد من حماية أصول وأموال  , مستمر ، لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية

اإلدارية المرسومة  االجراءاتالمنشأة ، والتحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط و 
 . (3: 4، دليل رقم  2000بية العراقي : مجلس المعايير المحاسبية والرقا) لهم

 
 
 

نشاط مستقل للتقييم يتم اللجوء إليه لمساعدة اإلدارة العليا في وكذلك عرفه )جمعة( بأنه 
المنظمات الكبيرة على إدارة أعمالها بفاعلية , وهو وظيفة من وظائف المشروع مستقلة عن 

االوظائف المحاس  ( .27: 2009,  2)جمعة تجاه اإلدارة العليابية والتشغيلية ومسؤولة مباشرة  
 
 
 

خدمات تقييمية مستقلة وموضوعية داخل المنظمة , وهي وظيفة ( بأنه Pickettوعرفه )
تأكيدية تقدم بشكل أساسي رأي مستقل وموضوعي حول درجة دعم بيئة الرقابة الداخلية 

تقديم خدمات إستشارية فيما يتعلق بتطوير نظام الرقابة  فضال  عنلتحقيق أهداف المنظمة , 
 ( .Pickett3, 2010: 316) الداخلية في المنظمة

 
 
 

مجموعة من األنظمة أو أوجه نشاط مستقلة فه )الخطيب( بشكل أكار تبصياًل بأنه كذلك عر  
داخل المنظمة تنشئه اإلدارة للقيام بتدقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات 

لحماية أصول وممتلكات المحاسبية واإلحصائية , والتأكد من كفاية اإلحتياطات المتخذة 
اإلدارية المرسومة لهم ,  االجراءاتالمنظمة والتحقق من إتباع الموظفين للسياسات والخطط و 
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 واقتراحوالسياسات وجميع وسائل الرقابة األخرى ,  االجراءاتوقياس صالحية تلك الخطط و 
صوى في ضوء التحسينات التي يلزم إدخالها حتى تصل المنظمة إلى الكفاءة اإلنتاجية الق

 ( .130)الخطيب , مصدر سابت:  القدرات المتاحة
 
 
 
 

تعريف التدقيت  2012في آخر إصدار لمعاييره لسنة  (IIA)وأخيرًا أكد معهد المدققين الداخليين 
نشاط مستقل موضوعي استشاري مصمم والذ  جاء فيه بأنه  1999الداخلي الذ  أصدره عام 

يق اهدافها الداخلي المنظمة على تحقاتها , ويساعد التدقيق لزيادة قيمة المنظمة وتحسين عملي
دارة المخاطر و عمليات الحوكمة ,  فاعليةبط ومنظم لتقييم وتحسين من خالل اتباع نهج منض ا 

 . (Institute of Internal Auditors, 2012: 21)والرقابة 
الداخلي في السنوات لتدقيت ل ت والتطورات واإلتجاهات الحدياةالتعريف التحوال هذا يوضح

ن و األخيرة حيث لم يعد يركز فقط على المعامالت التي وقعت في الماضي بل أصبح المدقق
ن اليوم يتطلعون إلى األمام لتحديد المخاطر المحتملة لتجنبها أو التقليل منها لما لها من و الداخلي

ن خالل الخدمات م همتوس  دور  فضاًل عنتنظيم وتقييم آليات الرقابة ,  فيتأاير سلبي 
, كما أن التعريف لم يحدد  تجاه تحسين العملياتاعلى شكل توصيات  هاونالتي يقدم االستشارية

من خارجها حيث فتح الباب  مكانت من داخل المنظمة أأالجهة التي تقوم بعملية التدقيت سواء 
أ  تخبيض  كذلك أمام التعاقد الخارجي للقيام بمهمة التدقيت الداخلي , ولم يتضمن التعريف

 لمسؤولية تقييم نظام الرقابة الداخلية التي ظلت ضمن نطات التدقيت الداخلي منذ نشأته
((Kagermann, et. al.,2008: 4-5 . 

 
 
 
 

واستنادًا لما سبت يمكن وصف المبهوم الحديث للتدقيت الداخلي بالصبات اآلتية : )معهد 
 ( 37-32المدققين الداخليين , مصدر سابت: 

نشطة التي يتولى تدقيقها تسمح له بإجراء تقييم ألالتدقيت الداخلي عن ا استقالليةمستقل :  -1
بأعلى سلطة بالمنظمة ألداء  اً عادل ورير متحيز لتلك األنشطة , وعليه يجب ان يكون مرتبط

 . فاعلمهامه بشكل 
تتأار  م و أ ال  يجب ان يكون المدققون الداخليون موضوعيين عند أدائهم ألعمالهموضوعي :  -2

 أحكامهم وآرائهم بأحكام وآراء اآلخرين .
هي عملية فحي موضوعي لألدلة بهدف تقديم تقييم مستقل لعمليات الحوكمة تأكيدي :  -3

دارة المخاطر والرقابة , ماال ذلك العمليات المالية , واألداء , والتقيد بالنظم والسياسات واللوائح  وا 
 األمان .والقواعد المرعية وانظمة 

وهي عمليات المشورة التي تقدم للمنظمة بهدف إضافة قيمة وتحسين العمليات  ستشاري : ا -4
إذ تساعد هذه الخدمات المنظمة على تحقيت أهدافها من خالل تزويدها بالتحليالت والدراسات 

 واالستشارات واالقتراحات الالزمة التخاذ القرارات .
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يمة نتيجة تحقيت المنظمة ألهدافها وتحسين العمليات من تحدث إضافة القإضافة قيمة :  -5
خالل الخدمات الموضوعية المقدمة , كون وظيبة التدقيت الداخلي مستندة إلى معايير تضمن 

دارة المخاطر والرقابة .  جودة الخدمات المؤداة وتسهم في فاعلية وكباءة عمليات الحوكمة وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 7لخدمات وأسلوب العمل المتبع والهدف من خالل الشكل )ويمكن ترجمة هذه الصفات أو ا
 : آلتيا

 (7الشكل )
 المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي

 
 
 

 
 
 
 

 المصدر : إعداد الباحث 
 
 
 
 
 

هذه الوظيبة  , إال أن إلى آخرن تعريف التدقيت الداخلي قد تغير من عقٍد أوعلى الررم من 
 إلدارةوأهميتها بالمنظمة كأداة  هاي الوقت الحاضر بعض الصعوبات المتعلقة ببهمف تواجه

من كافة مزايا  اإلفادةالمخاطر وتقديم اإلستشارات الالزمة لإلدارة العليا , وحتى يمكن تحقيت 
المحاسبين , و يجب على جمي  األطراف األخرى بالمنظمة )اإلدارة , التدقيت الداخلي وظيبة 

 . لوظيبةا لهذه قرار ....الخ( أن يكون لديهم البهم الكافيمتخذ  الو 
 
 
 
 
 
 
 

 التدقيق الداخليوأهداف ونطاق ثالثا  : أهمية 
تسارعة التي مرت بها المجاالت تزايدت أهمية التدقيت الداخلي نتيجة التطورات الم 

ان عديدة وما من زيادة حجم المشروعات وانتشار فروع الشركات في بلدقتصادية حول العالم اال
 رافت ذلك من تعقيدات في أنظمتها المالية والمحاسبية وانتهاج أسلوب الالمركزية في اإلدارة .

 
 
 

كل هذه العوامل أدت إلى ظهور عدة مشكالت مال الحاجة إلى التأكد من تطابت العمليات م   
م اإلدارات البرعية لتحقيت أهداف المنظمة , ومدى التزا جالخطط الموضوعة , ومدى كباية البرام

بالسياسات واالجراءات المرسومة من قبل اإلدارة العليا , وهذا األمر يتطلب التقييم المستمر 

نوع الخدمات 
 المقدمة
يدية   خدمات تأك

و    
 خدمات إستشارية

أسلوب العمل 
 ونظامه

منهج منظم لتقييم  
وتحسين فاعلية 
عمليات الحوكمة 
دارة المخاطر  وا 

 والرقابة
 

 الهدف من 
التدقيق   

 
 
 
 

إضافة قيمة 
للمنظمة وتحسين 

 عملياتها
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والمساهمة المتواصلة واإلحاطة الشاملة بأنشطة المنظمة وأدائها لحل هذه المشكالت من قبل 
ملهم داخل المنظمة ذو  الخبرة , وهذه الصبات تنطبت على المدققين الداخليين بحكم طبيعة ع

والوقت والجهد الذين يكرسونهما لخدمة المنظمات التي يعملون لديها , فتصبح معرفتهم بعملياتها 
ونظم رقابتها الداخلية أكبر بكاير من معرفة المدقت الخارجي الذ  يعتمد على التدقيت االختبار  

الداخلي في التأكيد على مدى  باستخدام العينات , وهذا يعطي أهمية للدور الذ  يؤديه التدقيت
 ( .23: 2003بقاء ونمو واستمرار المنظمات وتحقيت أهدافها )عبد المغني , 

: )الخطيب ,  اآلتيةدور من خالل الخدمات التي يقدمها والتي تتخذ األشكال ال هذا يتضحو 
 ( 129-128: 2007( و )السرايا , 133مصدر سابت: 

وجود الحماية الكافية لألصول وحماية السياسات التأكد من بتتمال خدمات وقائية :  -
 اإلدارية من اإلنحراف عند التطبيت البعلي لها .

جراءات الرقابة المطبقة بتتمال  خدمات تقييمية : - العمل على قياس وتقييم فاعلية نظم وا 
 اإلدارية . تومدى المالئمة م  السياسا

على األنظمة الموضوعة والخطط قترا  التحسينات الالزمة باتتمال خدمات إنشائية :  -
 اإلدارة على سالمة ودقة المعلومات المقدمة إليها . طمأنة, و  االجراءاتو 

تصحيح يب التي يستخدمها المدقت الداخلي لواألسال باالجراءاتتتمال خدمات عالجية : -
وجه أعالج بوالخاصة ه التوصيات التي يتضمنها تقرير  وكذلككتشبها التي ي خطاءاأل

 والخلل . القصور
 
 
 
 

 فضاًل عنجديدة من الخدمات  اً نواعأويشير )جمعة( إلى أن تطور مبهوم التدقيت الداخلي أدخل 
 االستشاريةالخدمات  هذه الوظيبة المتمالة بالخدمات التوكيدية , يمكن أن تؤد  الخدمات التقليدية

 . (47: 2011, 3)جمعة
 
 
 

كمن في مدى قدرة هذه الوظيبة على إضافة قيمة للمنظمة همية التدقيت الداخلي تأن أ ومما ال شك فيه
, كما ني على ذلك بوضو  التعريف األخير للتدقيت الداخلي من قبل معهد المدققين الداخليين 

(IIA)  إنما يهدف باألساس إلى إضافة قيمة  االستشار ن قيام التدقيت الداخلي بدوره بأحيث أوضح
أشار المعهد لوظيبة التدقيت الداخلي , و  استراتيجيكهدف نهائي و للمنظمة  ووض  المعهد هذا الهدف 

نظمة وتحسين االجراءات ن إضافة القيمة تتم من خالل تحسين وزيادة فري إنجاز أهداف المإلى أ
 .  (,Pickett3 مصدر سابت: 315-314), وتخبيض المخاطر إلى مستويات مقبولة والعمليات

 
 

قيت الداخلي بإضافة قيمة للمنظمة ينبغي تحديد المستبيد من ولمعرفة كيبية قيام وظيبة التد
بإضافة  يسهمخدمات هذه الوظيبة , فعندما كان المستبيد هو اإلدارة العليا فإن التدقيت الداخلي 

بالقوانين والتشريعات والسياسات  لتزامقيمة من خالل ضمان الحماية الكاملة لألصول وضمان اال
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عندما تطور التدقيت الداخلي وأصبح المستبيد  لكنبهذا الخصوي , عبر ما يقدمه من توصيات 
اإلدارة العليا كٌل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقيت فقد أصبحت هذه  فضاًل عنمن خدماته 

للمعلومات والبيانات الوظيبة تضيف قيمة عن طريت تحسين كباءة وفاعلية العمليات ومنح الاقة 
دارة المخاطر وهذا ما جعل  لتزاماالمالية ورير المالية وضمان  اإلدارة العليا بمتطلبات الحوكمة وا 

المستبيد يتخطى حتى لجنة التدقيت ومجلس اإلدارة ليشمل المدقت الخارجي , والمساهمين , 
والزبائن , والموردين , واألسوات المالية , والهيئات الحكومية أ  جمي  األطراف ذات العالقة والتي 

 (Anderson, 2004: 102)يطلت عليه بسلسلة القيمة  تشكل ما يمكن أن
 
 
 
 
 

كٌل منها في تحقيق  يسهمأو الفرعية والتي  التشغيليةوهناك مجموعة من األهداف أو األنشطة 
للتدقيق الداخلي أال وهو إضافة قيمة للمنظمة , ومن هذه األهداف أو  ستراتيجيالهدف اال

 (34-33: 2010 , ( و )الذنيباتVALLABHANENI, 2013: 344: ) أتياألنشطة ما ي
  فحي وتقويم متانة وكباية تطبيت الرقابة المحاسبية والمالية , والرقابة على العمليات

 األخرى  والعمل على جعلها أكار فاعلية وبتكلبة معقولة .
 . جراءاتها الموضوعة  التحقت من مدى االلتزام بسياسات المنظمة وخططها وا 
  الحماية الكافية ألصول المنظمة من جمي  أنواع الخسائر .التحقت من مدى وجود 
 لية أ  مدى إمكانية االعتماد والواوت بالبيانات التي تتولد داخل  تحديد درجة المعو

 المنظمة .
 . تقويم أداء العاملين على مستوى تنبيذ المسؤوليات المكلبين بها 
 رها .تقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات المنظمة وتطوي 
  فحي وتقويم نظم الرقابة األخرى كنظم التكاليف , ونظم المعلومات المحاسبية وريرها

جراءاتها .  للتأكد من إنسجامها م  سياسات المنظمة وخططها وا 
 
 
 
 
 
 
 

 (19: 2009,  2)المطارنة :التدقيق بـــــ )المطارنة( أهداف  وصاغ
 عدم تحقيت األهداف الموضوعة من  مراقبة الخطط ومتابعة تنبيذها والتعرف على أسباب

قبل المنظمة من خالل تقصي وتحديد أسباب المشكالت وتقدير الخسائر واألضرار 
الناجمة عنها , واقترا  حلول مناسبة تعمل على معالجتها ومن  حدوث مال تلك 

 المشكالت في المستقبل .
  مة .تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنًة م  األهداف المرسو 
  العمل على تحقيت أقصى درجة ممكنة من الكباية اإلنتاجية والقضاء على اإلهدار

 واإلسراف في جمي  أنشطة المنظمة .
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( 610أما لجنة التدقيق الدولية فقد حددت أهداف التدقيق الداخلي بموجب المعيار الدولي ) 
 (629 :مصدر سابت)اإلتحاد الدولي للمحاسبين , :  وعلى النحو اآلتي

 
 
 

 . البحي واالشراف على نظام الرقابة الداخلية 
  التشغيليةالمعلومات المالية و فحي . 
 . فحي الجدوى االقتصادية للعمليات وكباءتها وفاعليتها 
 والمتطلبات الخارجية وسياسات وتوجيهات اإلدارة بالقوانين واألنظمة لتزامفحي اال 

 األخرى . والداخلية
 ن خالل تحديد وتقييم المخاطر الهامة .تحسين إدارة المخاطر م 
  دارة األداء تقييم عملية الحوكمة فيما يتعلت بتحقيقها ألهدافها من ناحية األخالت والقيم وا 

يصال المعلومات إلى الجهات المعنية في المنظمة , وفاعلية التواصل بين  والمساءلة وا 
 دارة .المكلبين بالحوكمة والمدققين الداخليين والخارجيين واإل

 
 

ويرى الباحث أن جمي  األهداف المذكورة آنبًا تكون صعبة التحقيت إذا لم يلت  التدقيت الداخلي 
دعمًا من قبل اإلدارات العليا بدءًا من توفير االستقاللية الحقيقية لهذه الوظيبة , ورفدها بالكوادر 

نتهاًء بإعارة األهمية لتقارير ونتائج ومال حظات المدقت الداخلي عن طريت المؤهلة والكبوءة , وا 
 األخذ بها ومتابعتها . 

 
 
 
 
 

 :  يأتيأما نطاق أو مجال عمل التدقيق الداخلي فقد حددته معايير األداء المهني للتدقيق الداخلي بما 
 ( 19-17)معهد المدققين الداخليين , مصدر سابت: 

 تقييم وتحسين فاعلية الرقابة -1
 تقييم وتحسين إدارة المخاطر -2
 يم وتحسين عمليات الحوكمةتقي -3

 
 
 

 وفيما يلي شر  لكل مجال
 
 

 تقييم وتحسين فاعلية الرقابة :  -1
 ن يقوم نشاط التدقيت الداخلي بمساعدة المنظمة في الحباظ على عمليات رقابية يجب أ 

 , ويتم تحقيت ذلك من خالل تقييم كباءتها وفاعليتها والقيام بالتحسين المستمر عليها فاعلة وذلك
( و )الخطيب , 208: 2010من خالل قيام المدققين الداخليين بما يأتي : )الوقاد ووديان , 

 ( 138-137مصدر سابت: 
  فحي مواوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المستخدمة في تحديد

عداد التقارير الخاصة بالمعلومات .  وقياس وتصنيف وا 
 كد من االلتزام بالسياسات والخطط واالجراءات والقوانين فحي األنظمة الموضوعة والتأ

واألنظمة , والتي قد يكون لها تأاير هام في العمليات والتقارير , وتحديد مدى التزام 
 المنظمة بوض  مال هذه السياسات والخطط .

 . فحي وسائل حماية األصول , والتحقت من وجودها وصحة تسجيلها بالدفاتر 



 التدقيت الداخلي................. .........: المبحث الااني ......... لاانيالبصل ا

 53 

 برامج , للتحقت من مدى مالئمة النتائج م  األهداف الموضوعة , فحي العمليات وال
 وما إذا كانت قد ن بذت مالما هو مخطط لها أو ال .

ويرى )بكر ( أن تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية يتمال ببحي مدى جدية وكباءة هذا النظام 
ظمة وأعمالها لتحقيت في تحقيت المهام الموكلة إليه ودرجة شموله لجمي  أوجه نشاط المن

األهداف المرسومة , والتأكد من تنبيذ رقابة مستمرة لبعض األنشطة والمجاالت التي تحتاج إلى 
التقييم والمتابعة المستمرين , كذلك التأكد من إعداد نماذج مختلبة ألنواع التقارير بما ينسجم م  

ت وتوصيات جدية وموضوعية متطلبات عملية الرقابة فضاًل عن تضمين تلك التقارير مقترحا
وبناءة تشج  اإلدارة على األخذ بها ومتابعتها , وأخيرًا فحي اآللية التي تساعد أنظمة الرقابة 
رشادات تهدف إلى  في المنظمة من اإلفادة من جمي  المستجدات والمستحداات من معايير وا 

 ( .128: 2005تطوير وتحسين عملية الرقابة )بكر  , 
 
 
 
 
 

 وتحسين إدارة المخاطر : تقييم  -2
المنظمة  استمرارعملية تقييم وتحسين إدارة المخاطر أمرًا مهمًا وضروريًا لنجا  و  ت ع د   

 ( .Bailey, et. al., 2004: 134)ولكن النقاأل يدور حول اآلليات والسبل المناسبة لذلك 
 
 

المخاطر المحيطة بالمنظمة وقد أشار الباحاون إلى أن عملية إدارة المخاطر تبدأ بتحديد وتقييم 
وترتيبها بحسب درجة الخطورة ومن ام تحديد التهديدات والبري المحتملة , لذلك أمام المدققين 
الداخليين تحٍد كبير حول إدارة المخاطر يتمال بدورهم االستشار  في مساعدة اإلدارة على تحديد 

لنهاية تقييم مدى إدارة هذه المخاطر المحيطة بالمنظمة واإلستجابة لهذه المخاطر، وفي ا
المخاطر بالكباءة والباعلية المطلوبتين من حيث مواجهتها أو الحد منها أو التقليل من تأايرها 

 . (, Pickett1 مصدر سابت: 265)
 
 
 

دارة إدارة المخاطر بأنها  (IIA)معهد المدققين الداخليين ف وقد عر   عملية تحديد وتقييم وا 
و الحاالت المحتملة لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف والسيطرة على األحداث ا

  . (,Institute of Internal Auditors مصدر سابت: 22) المنظمة
 
 
 
 

نه مبهوم سلبي أما في الوقت أعلى  ة المخاطر كان ينظر له في الماضيدار إلمبهوم ال هذا
بشكل أوضح من خالل العالقة بين الحاضر فينظر للمخاطر بإتجاه إيجابي حيث أصبحت تبهم 

كل منظمة يكون لديها نظام رقابة داخلي يعمل على إدارة خاطر واألداء الناجح , وعليه فإدارة الم
المخاطر بصورة منظمة ووظيبة تدقيت داخلي مستقلة لمراقبة المخاطر وأنظمة رقابة تزود اإلدارة 

الرقابة ووسائلها المستخدمة لتقليل هذه  ومجلسها بتوقعات المخاطر والتأكيد على كباية أنظمة
 المخاطر سيزيد فاعلية مجلس اإلدارة في تنبيذ المسؤوليات اإلشرافية فيما يتعلت بإدارة المخاطر

 ( .100: 2012)سلوم وآخرون , 
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لذلك كان موضوع إدارة المخاطر محل اهتمام العديد من المنظمات واللجان ومنها اللجنة  
حيث  committee of sponsoring organizations( COSOمات )الراعية لدعم المنظ
إطار عمل يلبي احتياجات الشركات أطلت عليه )إدارة مخاطر الشركة(  2004أصدرت في عام 

يقوم على تحديد وتحليل المخاطر من منظور متكامل لجمي  نواحي الشركة , والذ  يستخدم من 
ن هذا اإلطار ركز على قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنبيذية بغض  النظر عن حجمها , كما وا 

دارة المخاطر لجمي  المستويات اإلدارية في المنظمة , وأهمية  دراسة  ضرورة المعرفة بالرقابة وا 
المخاطر خالل صيارة االستراتيجية والعالقات المتداخلة عبر مكونات المنظمة وعند كل مستوى 

 . (Tone At the Top, 2004: 4إدار  )
 
 
 
 
 
 
 

 مصدر سابت: 131) ( أنواع المخاطر المحيطة بالمنظمة باآلتي:.Bailey, et. alوقد حدد )
Bailey, et. al.) 

 
 

   : وتشمل التهديدات من العوامل الخارجية مال السل  البديلة والتغير مخاطر البيئه الخارجية
 يد  العاملة .ية وتوافر األفي أذوات وتبضيالت الزبائن والمنافسة والتغييرات القانونية والسياس

 
 
 

   وتشمل مخاطر التمويل والنقل والتسويت أو حدوث  وفقدان األصول : التشغيليةالمخاطر
مشكالت في التدفقات النقدية وكذلك عدم التأكد من مقدرة المنظمة على تحقيت عائد مناسب على 

 ة المنظمة .األصول او مخاطر خسارة األصول بما فيها األصول المعنوية مال سمع
  : وتشمل استخدام معلومات مظللة ورير دقيقة ورير مالئمة في إتخاذ  مخاطر المعلومات

 القرارات .
 
 

  : وتكمن هذه المخاطر في عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها المالية  المخاطر المالية
 اإلقراض أو االقتراض .اتجاه الغير أو حدوث خلل في هيكلها التمويلي مال التوس  الزائد في 

 
 
 
 
 
 
 
 

إلى أن  Securities Exchange Commission( SECوأشارت هيئة األورات المالية )
التدقيت الداخلي هي الوظيبة األكار قدرة على تمييز المخاطر بأنواعها وكشف البجوات المحتملة 

 . (,Tone At the Top مصدر سابت: 3)في إجراءات الرقابة الداخلية 
 
 
 
 
 
 
 

وعليه يجب أن تعتمد خطط التدقيت الداخلي في تحديد أولوية أنشطته على درجة المخاطر 
المتوقعة وبالتالي إتساقها م  األهداف العامة للمنظمة , حيث ينبغي على المدقت الداخلي أن 
يطور معرفته بخصوي المخاطر التي قد تمن  المنظمة من تحقيت أهدافها , وأن يقوم بعد ذلك 

كيبية تقييم وتحسين إدارة هذه المخاطر للتخبيف من آاارها إن لم يكن على د خطة تحتو  بإعدا
 . (.Bailey, et. al مصدر سابت: 171) باإلمكان تالفيها نهائياً 
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وذكرت العديد من الدراسات أن تحديد أولويات التدقيت الداخلي في مرحلة التخطيط يعتمد على 
إلى أن منهج التدقيت الداخلي  2003ة أجريت في إيطاليا عام المخاطر , حيث أشارت دراس
منهجًا متطورًا , إذ يشكل المنهج التقليد  التركيز على اختبارات  إستنادًا إلى درجة المخاطر ي ع د  

%( من الشركات اإليطالية , أما التدقيت المستند إلى درجة 25االلتزام ويتبنى هذا المنهج نحو )
%( من كبريات الشركات اإليطالية 75هو المنهج الحديث وتمارسه نحو ) المخاطر في ع د  

(Allegrini and D’Onza, 2003: 191. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى المهام واألدوار التي ينبغي على المدقق الداخلي  (IIA)وأشار معهد المدققين الداخليين 
( و Adukia, 2010: 47-48) : يأتيالقيام بها عند تقييم إدارة المخاطر منها ما 

(Hermanson & Rittenberg, 2003: 35) 
 
 

مراجعة سياسات المنظمة وسياسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجنة التدقيت لتحديد استراتيجية  -
المنظمة والمنهجية المتبعة في إدارة المخاطر من خالل الحصول على المستندات والمعلومات 

 ليات ومناسبتها لطبيعة المنظمة .التي تبين تلك المنهجية ومدى شمولية العم
 .مراجعة التقارير السابقة والخاصة بتقييم المخاطر والمعدة من قبل اإلدارة وخدمات التأكيد األخرى -
 تحديد ما إذا كانت إجراءات إدارة المخاطر التي تم تطبيقها تم فهمها بشكل واضح . -
ومدى وجود آليات تحذير مبكر لبعض التأكد من تحديث منهج إدارة المخاطر بشكل مستمر ,  -

 األزمات وبخاصة األزمات المالية .
 تقييم احتمال حدوث االحتيال , وكيف تقوم المنظمة بإدارة مخاطر االحتيال . -
المساهمة في تحسين فاعلية إدارة المخاطر من خالل البحي والتقييم واإلبالغ والتوصية ,  -

 ول نتائج إدارة المخاطر .والتحقت من كباية وتوقيت التقارير ح
 
 
 
 
 

موضوعيته , إذ يته و جب أن يحافظ المدقت الداخلي على استقاللوعند القيام بهذه المهام واألدوار ي
ن عملية إدارة المخاطر تق  على عاتت اإلدارة وليست من مسؤوليته , وأن ينبغي عليه معرفة أ

شارية وليست تنبيذية , لذلك يجب عليه ستليه بشأن إدارة المخاطر هي مهام االمهام الموكله إ
  Pickett5, 2004: 93)اإلمتناع عن تولي أ  مسؤولية إدارية تؤد  إلى اإلدارة البعلية للمخاطر )

 (19)معهد المدققين الداخليين , مصدر سابت: و 
 
 
 
 
 

بعد  وي ستخلي مما سبت أن التدقيت الداخلي يحتاج لدراسة وتحديد وتقييم المخاطر ليتم العمل
ذلك على محورين أساسيين , األول هو دعم اإلدارة بشكل مباشر عبر التقارير األولية والخدمات 
االستشارية المتعلقة بإدارة المخاطر , والااني أخذ عوامل المخاطر بالحسبان عند وض  خطة 

 التدقيت وتركيز وتكايف االجراءات في المناطت التي تتميز بمخاطر عالية .
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 وتحسين عمليات الحوكمة : تقييم  -3
الحوكمة نتيجة عدد من األسباب والدواف  منها البصل بين الملكية  إلىظهرت الحاجة  

, وتعزيز المساءلة وتقويم أداء اإلدارة العليا , وتحقيت التكامل بين  واإلدارة والرقابة على األداء
م  تحقيت المزيد من االستقرار  البيئة القانونية والتنظيمية , والمساعدة على رف  درجة الاقة

 ( .15: 2005,  1لمصادر التمويل وجلب االستامارات األجنبية )خليل
 
 
 

مجموعة من العمليات الحوكمة بأنها  (IIA) لمدققين الداخلييناألمريكي ل معهدف ال وقد عر
دارة ومراقبة أداء أنشطة المنظمة  والنظم التي يعتمدها مجلس اإلدارة من أجل تبليغ وتوجيه وا 

 . (36)معهد المدققين الداخليين , مصدر سابت:  بغية تحقيق أهدافها
 
 
 
 

 Organisation for (OECD)فت منظمة التعاون اإلقتصاد  والتنمية  في حين عر
Economic Co-operation and Development  مجموعة العالقات بين الحوكمة بأنها

وآليات  را  وأصحاب المصالح اآلخرين، التي توفر أط والمساهمين اإلدارةومجلس  لمنظمةإدارة ا
 ( .1: 2007)الوزير ,  ق تنفيذها وآليات الرقابة على األداءائوطر  منظمةلتحديد أهداف ال

 
 
 

والتعريبان السابقان يشيران بوضو  إلى الجانب الرقابي والتركيز على تحقيت األهداف , ويشير 
ن مسؤولية الحوكمة هي مسؤولية مجلس اإلدارة , إال إن تعريف معهد المدققين الداخليين إلى ا

اب منظمة التعاون اإلقتصاد  والتنمية هو األكار استخدامًا والذ  يتبت عليه معظم الك ت  تعريف 
 والباحاين .

 
 
 
 

ونتيجًة لتطور مبهوم التدقيت الداخلي وشموله على عمليات الحوكمة , فهو يسهم بدور كبير بل 
من اآلليات المهمة والالزمة لتقييم وتحسين عمليات الحوكمة , واكتسب هذه األهمية واحدًا  ي ع د  

من الخدمات االستشارية وخدمات التأكيد الموضوعي التي يوفرها بشأن إدارة المخاطر والرقابة 
 ( .12: 2005ومدى مالئمة العمليات داخل المنظمة لقواعد ومبادئ الحوكمة )عشماو  , 

 
 
 
 

( من المجموعة الاانية يختي بعمليات 2100( المتبرع من المعيار )2110معيار )لذلك جاء ال
 واقترا نه يجب على نشاط التدقيت الداخلي تقييم عمليات الحوكمة بالمنظمة أالحوكمة , ويشير إلى 

خالقيات والقيم المناسبة في المنظمة , وضمان األالتوصيات المناسبة لتحسينها بما يكبل تعزيز 
بالغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر  المساءلةة إدارة األداء و فاعلي على مستوى المنظمة ككل , وا 

والرقابة إلى الجهات المناسبة بالمنظمة , وأخيرًا تنسيت األنشطة بين مجلس اإلدارة واإلدارة والمدققين 
بالغ المعلومات بين تلك األطراف . ويتم ذلك من خالل: تقييم ما إذ ا كانت حوكمة الخارجيين وا 

ات وأهداف المنظمة , وتقييم مستوى تصميم وتنبيذ وفاعية أهداف وبرامج استراتيجيالمعلوماتية تساند 
 .(,Institute of Internal Auditors مصدر سابت:11)وأنشطة المنظمة المتعلقة بالقيم األخالقية 
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كائز أساسية هي : السلوك االث ر بن عمليات الحوكمة تتمال من خالل هذا المعيار أويتضح 
دارة المخاطر , والرقابة و و األخالقي ,  هذه الركائز ذات أهمية بالغة لما لها من دور  ت ع د  , و  المساءلةا 

باألخالقيات وقواعد السلوك  لتزامفي تدعيم عمليات الحوكمة . فالسلوك األخالقي يتحقت من خالل اال
دارة المخاطر تتحقت من خالل وض  .( 45: 2005  نظام إلدارة المخاطر )حماد , المهني , وا 

 
 

التي تتطلب تقييم العمل من جهة و القابلية للمحاسبة  تتحقت من خالل المساءلةوالرقابة و 
لة المساهمين ، والمدير ءمجلس اإلدارة يخض  لمساف ومحاسبة القائمين عليه من جهة أخرى ،

وهذا ما يؤد  إلى ,  لة المدير وهكذاءسالة مجلس اإلدارة والموظف يخض  لمءالعام يخض  لمسا
 ( 9-8: 2010)ديوب ,  الحد من البساد ويمن  استغالل المواق  الوظيبية ألرراض شخصية

 
 
 
 
 
 
 

إلى أهمية مراجعة وتقييم األنظمة والقوانين التي على أساسها تتم عملية  هنا والبد من اإلشارة
ال س حيث يجب أن تكون عادلة وتتمت  بقبول المساءلة فسح المجال النتشار البساد يتم عام وا 

 ذاتها . المساءلةوعلى كافة المستويات اإلدارية وذلك بحكم فساد قوانين 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أدناه يوضح تفرعات تلك الركائزفي ( 3والمخطط )
 
 
 
 
 

 (3مخطط )     
 ركائز عمليات الحوكمة     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (45: )حماد , مصدر سابت:  المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لةبة والمساءالرقا السلوك األخالقي  إدارة المخاطر 

قواعد لتزام باألخالقيات و الا -
 . السلوك المهني

التوازن في تحقيت مصالح كافة  -
 األطراف المرتبطة بالمنظمة .

الشبافية عند عرض  -
 المعلومات.

القيام بالمسؤولية اإلجتماعية  -
 والحباظ على بيئة نظيبة .

ن , و أطراف رقابية مباشرة : المساهم -
ن و المدققو لجنة التدقيت , و مجلس اإلدارة , و 

  نو ن الخارجيو المدققو  ن ,و الداخلي
أطراف رقابية عامة مال هيئة  -

البنك المركز  في و األورات المالية , 
 حالة البنوك التجارية .

أطراف أخرى مال المودعون ,  -
العمالء المستهلكون و المقرضون , و 
. 

 ردارة المخاطإلوض  نظام  -
 
 
 

اإلفصا  والكشف عن  -
المخاطر وتوصيلها ألصحاب 

لجهات المعنية في المصالح وا
 الوقت المناسب .
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والتدقيت الداخلي بإعتباره أحد األطراف الرئيسة المسؤولة عن دعم وتحسين الحوكمة يقوم بأداء 
 (415: 2003,  2دوره من خالل إتجاهين : )خليل

 

ولجنة التدقيت واإلدارة التنبيذية في أداء دورهم  مساعدة مجلس اإلدارةاإلتجاه األول :  -
 لية من خالل تقديم الخدمات االستشارية في مختلف الموضوعات .بباع

القيام بدوره في متابعة وتحليل وتقييم المخاطر المرتبطة بالتنظيم اإلتجاه الثاني :  -
والرقابة المالئمة لمواجهتها والتقرير عن ذلك من خالل تقديم خدمات التأكيد الموضوعي 

 في مختلف المجاالت .
 

 

أدناه يوضح من وجهة نظر الباحث األدوار واألنشطة والمهام التي يقوم بها ( في 4والمخطط )
 التدقيت الداخلي والتي تسهم في دعم وتحسين عمليات الحوكمة 

 
 
 
 
 

 (4مخطط )
 ر وظيفة التدقيق الداخلي في دعم عمليات الحوكمةاأدو 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : إعداد الباحث
 

 
 
 

فإن نطاق أو مجال عمل التدقيق الداخلي المذكور آنفا  يشكل الهيكل  على وفق ما تقدمو 
 :  التالي (8الحديث لوظيفة التدقيق الداخلي والذي يوضحه الشكل )

 أدوار وظيفة التدقيق الداخلي

 
 
 
 
 
 

توفير تأكيد فيما  تقييم إدارة المخاطر
 يتعلق بالرقابة

 اإلذعان
 اإللتزام بالقوانين والتشريعات

 
 
 
 

ستشاريةالالخدمات ا  

 دعم عمليات الحوكمة
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 (8الشكل )
 الهيكل الحديث لوظيفة التدقيق الداخلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 فُّ( بتصر185: 2006)يعقوب ,  المصدر :
 
 

 

هداف وظيفة أ

 التدقيق الداخلي
 

إضافة قيمة الى 

 المنظمة

تحسين عمليات 

منظمةال  

 الخدمات االستشارية خدمات التأكيد

عن  ذلك ويتم

 طريق

وتتمثل 

 بـــ

دارة إعمليات 

 المخاطر

الحوكمةعمليات   عمليات الرقابة 

ألداء تلك العمليات 

 يحتاج الى مهارات 

دراكيةإمهارات   مهارات سلوكية 

تبادل  شخصية مقدرة تحليلية تقنية

تعلقا  
 تنظيمية
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 رابعا  : أنواع التدقيق الداخلي
يمكن تقسيم وظيبة التدقيت الداخلي تبعًا لألدوار والمسؤوليات التي يقوم بها المدقت  

 , كما يأتي : الداخلي بما يضمن تحقيت أهداف هذه الوظيبة الموضحة آنباً 
 
 
 
 

 Financial Auditالتدقيق المالي    -1
وهو اكار انواع التدقيت شيوعًا ي عن المدخل التقليد  للتدقيت الداخلي يعبر التدقيت المال 
الفحص المنتظم للعمليات المالية والقوائم والسجالت المحاسبية ف بأنه وقد ع ر  ,  ستخدامفي اال

المتعلقة بها لتحديد مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأية 
  . (347: 2006)العمر  وعبد المغني , خرى موضوعة مسبقا  متطلبات أ

وهذا النوع من التدقيت يشمل التدقيت السابت للصرف والتدقيت الالحت , إذ يشير النوع األول إلى 
إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية , وذلك بتكليف موظف معين ببحي وتدقيت عمل موظف 

اكتمال المستندات وموافقة الجهة المختصة على التنبيذ , أما آخر للتحقت من سالمة االجراءات و 
النوع الااني وهو التدقيت الالحت للصرف فينبذ بحسب خطة التدقيت الداخلي باختيار عينات 
وفحصها كي تتأكد اإلدارة العليا من أن العمليات المالية تسير على وفت القوانين واللوائح 

 ( .20: 2004)خلف ,  والتعليمات واألنظمة المعمول بها
ويأخذ تنبيذ التدقيت المالي اتجاهين , التدقيت المستند  الذ  يركز على النواحي الشكلية 
والقانونية والموضوعية للمستندات المؤيدة للعمليات بما في ذلك تدقيت العمليات الحسابية , 

لمبادئ المحاسبية واإلتجاه الااني هو التدقيت البني الذ  يركز على مدى تطبيت المنظمة ل
 ( .14: 2000)عبد الل , المتعارف عليها 

التدقيت الداخلي المالي أداة مهمة تمكن اإلدارة العليا من اإلطمئنان إلى دقة البيانات المالية  ي ع د  لذلك 
, والمحافظة على األصول والوجود الماد  لها وحمايتها من عمليات التالعب والسرقة وسوء 

نى آخر فإن التدقيت المالي هو تحليل النشاط اإلقتصاد  للمنظمة وتقييم األنظمة , بمع ستخداماال
 (.39: 2011عليها )محمود وآخرون,  االعتمادالمحاسبية وأنظمة المعلومات والتقارير المالية ومدى 

 
 
 
 
 
 
 

    التشغيليالتدقيق  -2
    Managerial  )مال التدقيت اإلدار  مصطلحات مرادفة التشغيلييطلت على التدقيت  
(Audit  تدقيت األداء ) أوPerformance Audit( أو التدقيت الوظيبي )Functional 

Audit) ,  هذا النوع من التدقيت قد وس  في مجال التدقيت الداخلي التقليد  الذ  كان يركز و
المالية  سواء أكانتعلى التدقيت المالي والمحاسبي , ليقوم المدقت ببحي وتقييم كافة األنشطة 

كاألنشطة الهندسية واإلنتاجية والتسويقية وحتى األنشطة الخاصة بالبحث  رير الماليةأم 
والتطوير وهدفه تشخيي مواطن الضعف ونقي الكباءة باألداء والتأكد من االلتزام الكامل 
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ن المدقت الداخلي خبير في كل عمليات بالسياسات واالجراءات اإلدارية , وهذا ال يعني أ
, ويقوم بمقارنة ما تم تنبيذه م  ما هو مخطط وتحديد  بل يستعين بالخبرات المتخصصةنظمة الم

االنحرافات وأسبابها وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة لمعالجة أسباب تلك االنحرافات 
 ( .60: 2001( و )روهيل وبراج , 140)الخطيب , مصدر سابت: 

التدقيت الداخلي , حيث يهدف ًا هامًا في نطات وطبيعة أنشطة قد مال تطور  التشغيليالتدقيت ف لذلك
نتقل لتصحيح الوض  مستقباًل , وبهذا ا أسباب حدوث الخطأ وما الذ  يمكن القيام به إلى اكتشاف

 (.Edward, et. al., 2001: 64بالتدقيت الداخلي إلى مستوى المستشار األمين لإلدارة )
 
 
 

ات منظمة إجراءبأنه  التشغيليالتدقيت  (IIA)ليين األمريكي ف معهد المدققين الداخ وقد عر
قتصادية عمليات الوحدة الخاضعة لرقابة اإلدارة ، وتقديم التقرير إلى لتقييم فاعلية وكفاءة وا

عطاء التوصيات الضرورية إلجراء التحسينات الالزمة  أفراد متخصصين حول النتائج وا 
(Boynton, et. al, 2001: 987) . 

  (31: 2009)الغربان ,  -: أن األجزاء األساسية في هذا التعريف تتمثل باآلتي ظحيلو 
 
 

  المنتظمة االجراءاتيتضمن سلسلة من الخطوات أو  التشغيليتدقيت الن إ : إجراءات منظمة  
 فضاًل عن الحصول على دليل تقييم موضوعي يتعلت باألنشطة المدققة. ، التخطيط المناسبو 

 
 
 

  تقييم العمليات ينبغي إن ي بنى على أساس بعض المعايير  : ت الوحدةتقييم عمليا
يتم التعبير عنها بمصطلح معايير  ما ومعايير تدقيت العمليات رالباً  ، الموضوعة أو المقبولة

 . األداء والتي توض  من قبل اإلدارة
 
 
 

  ل : الفاعلية والكفاءة واالقتصادية في العمليات هو مساعدة  لتشغيلياتدقيت لالغرض الرئيس ه
 قتصادية العمليات .وا  تحسين فاعلية وكباءة  فياإلدارة 

 
 
 

  الذين يقد م إليهم التقرير  نالمتخصصو  األفراد: يتمال  فراد متخصصينتقديم التقرير إلى أ
 الجهة المسؤولة عن طلب القيام بعملية التدقيت .كونها باإلدارة 

 
 
 

  ال ينتهي  التشغيلين التدقيت حيث إ :الالزمة  تجراء التحسيناإل الضرورية التوصيات
يمتد نحو عمل التوصيات بإجراء التحسينات  بل ه ،اكتشافبمجرد تقديم التقرير حول ما تم 

 . الالزمة وهو في الحقيقة من أكار جوانب التحد  لهذا النوع من التدقيت
 
 

 
 

عديد من المراحل بدءًا بتحديد ن هذا النوع من التدقيت يتضمن الأوالبد من اإلشارة هنا إلى 
العمليات الخاضعة للتدقيت والتي تعتمد على البهم الشامل للهيكل التنظيمي وطبيعة ونطات عمل 

ضرورية لكل من الباعلية والكباءة , والتخطيط هو  ت ع د  المنظمة , ام إعداد خطة التدقيت التي 
لذلك يعد حجر الزاوية لتطوير برنامج  معيار أساس لهذا النوع من التدقيت بسبب تنوع العمليات
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أداء التدقيت وخالل هذه المرحلة يقوم المدقت ببحث واس  عن بعض  التدقيت , ام تأتي مرحلة
الحقائت التي تتعلت بالمشكالت المحددة بالدراسة األولية , وقد تستغرت هذه العملية وقتًا طوياًل 

 ي ع د  دقيت , ام بعد ذلك مرحلة التقرير الذ  في أرلب األحيان ألنها تشير إلى عمت عملية الت
الناتج النهائي من عملية التدقيت , وينبغي أن يحتو  أهداف ونطات عملية التدقيت , توصيف 

مالحظات حول العمليات المدققة وملخي بالنتائج , والتوصيات الخاصة و عام للعمل المنجز , 
ستجابة العمليات تابعة األداء للتأكد من مدى اهي مبإجراء التحسينات , أما المرحلة النهائية ف

 ( .36-34الخاضعة للتدقيت لما ورد في تقرير المدقت )مصدر سابت: 
 
 
 
 
 
 

نطالت للمرحلة ابعة األداء هي مرحلة مهمة , إذ إنها تشكل نقطة االن مرحلة متويرى الباحث أ
أهم العمليات الخاضعة  عليها كتغذية عكسية لتحديد االعتماداألولى من جديد , حيث يتم 

 للتدقيت .
 
 
 
 
 
 

 المذكورة آنفا  : التدقيق التشغيلي مراحل( في أدناه يوضح 9)والشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 (9الشكل )
 مراحل التدقيق التشغيلي

 
 

 
 (2009)الغربان ,  باإلعتماد المصدر : إعداد الباحث

تحديد العمليات الخاضعة 
    للتدقيق

خطة 
 التدقيق

 

 أداء التدقيق
الخاضعة 
 للتدقيق

  إعداد التقرير

متابعة 
 األداء

1 

2 
 

3 4 

5 
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 Audit Compliance   لتزامتدقيق اال  -3
 والتعليمات والقوانين السياساتو  حقت فيما إذا كانت أنشطة المنظمة تنبذ طبقًا للمعاييرذا النوع بالتويقوم ه

نسجامها ي تم وضعها من قبل اإلدارة ومدى االحكومية , وكذلك للحكم على جودة ومالئمة األنظمة الت
 . Rittenberg & schwieger, 2001: 23)والقوانين ) االجراءاتم  تلك السياسات والخطط و 

أو من قبل جمعيات مهنية  نظمةالتأكد من أن إجراءات الجودة الموضوعة من قبل الم فضاًل عن
 ( .24: 2006)التميمي , قد طبقت بصورة جيدة 

يعتمد على وجود بيانات يمكن التحقت منها ومعايير معترف بها تتمال بالقوانين  لتزامن تدقيت االأ  إ
 . (Ray and Kurt, 2001: 781)التي تحكم عمل المنظمة  جراءاتاالوالتعليمات والسياسات و 

 
 
 
 
 

واإلدار   التشغيلي)المالي و  المذكورة سابقاً و مجاالت التدقيت الداخلي أويمكن تلخيي أنواع 
 ( في أدناه :3من حيث طبيعة العمل والمعايير المستخدمة والهدف من التدقيت بالجدول )( لتزامواال

 
 
 
 
 
 

 (3جدول )
 العمل والمعايير المستخدمة ةأنواع التدقيق الداخلي واألهداف وطبيع

 
 
 
 

 الهــدف مـــــن التدقيــــت المعاييــر المستخدمـة طبيعـــــــــة العمل أنواع التدقيت الداخلي
فحي النظام المحاسبي  المالي

 وفاعليته
 ةالمبادئ المحاسبي

 المقبولة قبواًل عاماً 
انات المالية ومن  التحقت من دقة البي

 ها حال وقوعهااكتشافاألخطاء و 
فحي كل أوجزء من  التشغيلي

 للمنظمة التشغيليةاألنشطة 
قتصادية األنشطة م فاعلية وكباءة واتقيي معايير األداء

 وتقديم التوصيات لتحسين األداء
فحي أنشطة وتصرفات  لتزاماال

األقسام أو األفراد داخل 
 المنظمة

والقــوانيــــن السيــــاســات 
 واللوائح والتعليمات

بتلك السياسات  لتزاممدى اال -
 والقوانين واللوائح والتعليمات

نظمة جودة ومالئمة األمدى  -
نسجامها م  السياسات الموضوعة وا

 والخطط والقوانين والتعليمات
 
 
 

 (58المصدر : إعداد الباحث باالعتماد على )الشذر , مصدر سابت: 
المذكورة األنواع  فضاًل عنأخرى للتدقيت الداخلي  اً ( أنواع.Kagermann, et. alوقد أضاف )

 ( ,.Kagermann, et. alمصدر سابت: 118) : يأتيأعاله هي كما في 
 
 
 
 

الهدف من تدقيت تقنية :  Information Technology Auditتدقيق تقنية المعلومات   -
 ختبار الهياكل والعملياتاإللكترونية من خالل ا تخبيف مخاطر استخدام البيانات المعلومات هو

بها ,  لذات الصلة بنظام تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك اإلمتاال للمبادئ التوجيهية المعمو 
وتقييم أنظمة الحماية من البايروسات ومن  ةوالتأكد من تبويض الوصول للبيانات االلكتروني

 ذا النوع فريت تدقيت متخصي بتكنلوجيا المعلومات .اخترات قاعدة بيانات المنظمة , ويقوم به
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 هشتبااالحتيال إلى تحديد نقاط االتهدف عمليات تدقيت :   Fraud Audit  االحتيالتدقيق  -
المخالبات وجم  األدلة ونقاط الضعف التنظيمية عن طريت التحقيت في معلومات خاصة عن 

االحتيال بشكل عمليات  اكتشافنه من المهم ها كقرائن , ألستخدامختالس السابقة اللحاالت اال
  نها تشكل عواقب مالية للمنظمات قد تؤد  إلى إنهيارها .مباشر , إذ إ

 

ن العمليات وهو تدقيت وقائي هدفه التأكد من أ:   Business Auditتدقيق األعمال   -
, والذ  ينشأ الطرف الاالث  بالحسبانالتوجيهية ضمن المنظمة تأخذ  االجراءاتواألساليب و 

نتيجة العالقات التجارية الخارجية كشبكة الموردين والعمالء والشركاء والعالقات م  المنظمات 
 العمليات الداخلية للمنظمة . فيوالهيئات الحكومية , حيث يكون لذلك تأاير كبير 

 
 
 
 
 
 
 

        : (.Kagermann,et. al)نواع التدقيق الداخلي حسب تقسيم أيوضح  اآلتي( 10والشكل )

 
 
 
 
 

 (10شكل )        
 انواع التدقيق الداخلي         

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ( ,.Kagermann, et. alمصدر سابت: 117)المصدر : 

 اإلداري

 األعمــــال

 تقنية المعلومات

 العمليــــات

إلحتيــــالا  

 المالي والمحاسبي

التدقيق 

 الداخلي
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إال مستقلة عن بعضها البعض،  تبدونواع أو مجاالت التدقيت الداخلي أن أللوهلة األولى ويلحظ 
يشمل  االحتيالتدقيت  نرى أنعلى سبيل الماال نه في حقيقة األمر لديها قواسم مشتركة , إ

التشغيلي فهي أجزاء مترابطة ينطبت على تدقيت األعمال والتدقيت  هنبس الشيءالتدقيت المالي , و 
 .حدها اآلخر أ يكمل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

تـــم التطـــرت فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى نشـــأة ومبهـــوم التـــدقيت الـــداخلي وأهدافـــه وأنواعـــه ، وألهميـــة هـــذا 
الضرور  أن يتم تقييم وتحسين جـودة أدائـه باسـتخدام األدوات والتقنيـات الحدياـة وأحـد  الجهاز فمن

 وهذاماسيتمالتطرقإليهفيالمبحثالقادم.،Six Sigmaهذه التقنيات هي تقنية 
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 لثالثالمبحث ا
 Six Sigmaجودة التدقيق الداخلي وعالقتها بتقنية 

 
 

 
 

باهتمام كبير ولعل السبب في ذلك هو أن  موضوع جودة التدقيت بشكل عاميحظى 
الجودة العالية لعملية التدقيت ت عد المرتكز األساسي لاقة المستامرين في المعلومات المالية ورير 
المالية ، وبشكل خاي تلعب جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية دورًا فاعاًل في تحقيت 

 ى جمي  أنشطتها وتقويم وتحسين أدائها .أهداف تلك الوحدات من خالل اإلنبتا  عل
لذلك يالحظ التوجه الكبير نحو التركيز على أنظمة ومباهيم الجودة والمحاوالت الجادة والمستمرة 

أحد أهم المناهج  Six Sigmaللوصول إلى أفضل مستويات األداء والتميز ، ولما كانت تقنية 
تويات مرتبعة والخلو من العيوب واألخطاء المميزة في الجودة وتطوير وتحسين األداء إلى مس

وكون أن التدقيت الداخلي أحد أهم الوظائف التي تساعد الوحدات على تحقيت أهدافها ، لذا فإن 
لإلرتقاء بمستوى جودة  Six Sigmaهذه الوظيبة ت عد من المجاالت المناسبة الستخدام تقنية 

 الخدمات التي تقدمها .
 
 
 
 
 
 

ي هذا المبحث إلى مبهوم جودة التدقيت وأهم مقومات نجا  عمل أجهزة لذلك سيتم التطرت ف
 . Six Sigmaالتدقيت الداخلي وتحسين جودة ادائها باستخدام تقنية 

 

 مفهوم جودة التدقيقأوال  : 
ف )التميمي( جودة التدقيت على  ارتبط مبهوم جودة التدقيت بالمعايير المهنية حيث عر 

لية لعملية التدقيق وفقا  للمعايير المهنية مع اإلفصاح عن األخطاء األداء بكفاءة وفاعإنها 
 . (206: 2013)التميمي،  والمخالفات المكتشفة

أداء مهمة التدقيق من حيث وبنبس اإلتجاه أشارا )رحماني وسردوك( إلى ان جودة التدقيت هي 
تشاف األخطاء درجة اإللتزام بالمعايير المهنية والخطط والبرامج الموضوعة ودرجة اك

 ( .182: 2014)رحماني وسردوك،  والمخالفات والتقرير عنها
 
 
 

( إن مسؤولية جودة 220وقد إعتبر اإلتحاد الدولي للمحاسبين في معيار التدقيت الدولي رقم )
العملية الرقابية هي مسؤولية المنظمة من خالل إلتزامها بوض  نظام لرقابة الجودة والحباظ عليه 

 . (125: مصدر سابت)اإلتحاد الدولي للمحاسبين , المعايير والمتطلبات المهنية واإللتزام ب
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ولتحقيت الجودة في أداء اجهزة التدقيت الداخلي يجب أن تكون هناك عمليات تقويم مستمرة لعمل 
تلك األجهزة وسياساتها وبرامجها وخططها، األمر الذ  ينعكس إيجابًا على جودة تنبيذ مهمة 

يمكن أن تتم عمليات التقويم تلك من خالل تقويم أداء العاملين في أجهزة التدقيت التدقيت، و 
الداخلي وتطوير مهاراتهم وأيضًا من خالل إختيار عينة من مهام التدقيت التي تم تنبيذها 
ومطابقتها م  المعايير واإلجراءات المعتمدة للتأكد من جودة عملية التدقيت ومستوى اإللتزام 

 ( .44: 2010والخطط واإلجراءات )مبارك، بالسياسات 
ومما الشك فيه إن تقويم أداء أجهزة التدقيت الداخلي سواء كان هذا التقويم داخليًا )بتكليف من 
اإلدارة العليا أو عن طريت اللجان الوزارية( أو خارجيًا )ديوان الرقابة المالية( سوف يخلت 

مهام التي يقومون بها بجودة عالية لمعرفتهم بأن الحري لدى المدققين الداخليين على تنبيذ ال
 عملهم سوف يخض  للتقويم .

 
 
 
 
 

 

 التدقيق الداخلي نجاح عمل أجهزة : مقوماتثانيا  
التدقيت الداخلي على جانبين من المقومات , الجانب األول  يتوقف نجا  عمل أجهزة 

ب الااني يتمال بقواعد السلوك المهني يتمال بالمعايير المهنية لممارسة التدقيت الداخلي , والجان
التي أكدت المعايير على ضرورة االلتزام بها , وسوف يتم استعراض كل جانب من تلك 

 المقومات وكما يأتي :
 
 

 INTERNATIONALالجانب األول : المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي 
F INTERNAL STANDARDS  FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE O

AUDITING   
 
 
 

لما كانت أنشطة التدقيت الداخلي تتم في بيئات اقافية وقانونية متباينة وتتم كذلك داخل  
ممارسة أنشطة  فيمنظمات تتباين في أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية , فقد تؤار تلك البروت 

 ت ع د  معايير تنظم أداء تلك الوظيبة , و  المختلبة , مما يتطلب وجود تالتدقيت الداخلي في تلك البيئا
نتشارًا وتطبيقًا في العالم األكار ا (IIA)المعايير الصادرة عن المعهد األمريكي للمدققين الداخليين 

, حيث دأب المعهد على تحدياها وتطويرها بشكل مستمر لتشكل أدلة إرشادية متكاملة تساعد في 
 ( .34)جمعة , مصدر سابت:  فاعلكل ضمان تنبيذ أنشطة التدقيت الداخلي بش

 

خدمات التأكيد الموضوعي حول اخلي لوظائبه الحدياة المتمالة بإذ إن تأدية نشاط التدقيت الد
إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة تتطلب توافر تلك المعايير التي تهدف إلى تحديد 

كون عليها ممارسة التدقيت الداخلي , المبادئ األساسية التي تعبر عن الصورة التي ينبغي أن ت
ووض  إطار ألداء وتعزيز أنشطة التدقيت الداخلي , ووض  أسس لقياس أداء المدققين الداخليين  

 ( .10: 2010وتحسين العمليات التنظيمية بالمنظمة )الجوهر والعقدة , 
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عليها في تقييم  اداالعتمالمقاييس والقواعد التي يتم ف معايير التدقيت الداخلي بأنها َّوتعر
وقياس عمليات التدقيق الداخلي , حيث تمثل المعايير إنموذج ممارسة التدقيق الداخلي كما 

 عتماده من قبل معهد المدققين الداخليينون , وذلك وفقا  لما توصل إليه وايجب أن يك
 . (346مصدر سابت:  , )العمر  وعبد المغني

جراءاتهفهي تمال الحد األدنى الذ  يسترشد به  التي  المدقت وتساعده في تحديد خطوات التدقيت وا 
 (30 مصدر سابت: نها المقاييس المعتمدة في تقييم نتائج التدقيت )الجوهر,يجب إتباعها، أ  إ

ن أ داء العمل للتأكد منأجهزة التدقيت الداخلي في أومن خاللها يمكن الحكم على مستوى وكباءة 
 .  (21: مصدر سابتداء المقبولة )خلف، ستويات األداء المهني يتبت م  ممستوى األ

 
 

ضرورية للمدققين الداخليين كونها تض   لذلك تكمن أهمية معايير التدقيت الداخلي في أنها ت ع د  
المبادئ األساسية التي ينتظر منهم أن يلتزموا بها عند ممارستهم لمهامهم بحيث يحققون الهدف 

دارة إذ إن وجود معايير مهنية يلتزم بها المدققون الداخليون من وجودهم , كذلك هي ضرورية لإل
سيمكن اإلدارة من االعتماد على التأكيدات والتقارير التي يقدمونها , وكذلك هي ضرورية للمدقت 

 ( .23)عبد المغني, مصدر سابت: الخارجي ليطمئن إلى متانة وكباءة عمل المدققين الداخليين 
 
 
 
 

,  1978لتدقيت الداخلي عام لأول معايير دولية  (IIA)ريكي للمدققين الداخليين المعهد األموقد أصدر 
أداء عمل التدقيت , و نطات العمل , و الكباءة المهنية , و ,  ستقالليةوتضمنت خمسة أقسام رئيسة هي : اال

دارة قسم التدقيت الداخلي , وكل معيار من هذه المعايير ينقسم إلى مجموعة من المعايير ال برعية تعبر وا 
ن تلك المعايير لم توفر جمي  الحلول المطلوبة للحاالت ائل تحقيت المعيار الرئيس . إال إعن وس

المعايير من  ستمر المعهد في تطوير وتحديث هذهي تواجه المدققون الداخليون , لذا االت مشكالتوال
الجوهرية التي  مشكالتورات والصدارات جديدة مكملة للمعايير القائمة وفقًا للتطخالل إصدار نشرات وا

يجاد الحلول المناسبة لها , و  هذه اإلصدارات  ت ع د  تظهر والتي ال تتمكن المعايير من التعامل معها وا 
.(Burnaby and Hass, 2011:736متدادًا وتبسيرًا للمعايير القائمة وليس تغييرًا فيها )ا








ارسات المهنية ليواكب التغيرات الحاصلة في أعمال للمم اً جديد اً أصدر المعهد إطار  1999فبي عام 
 هتم تحديا اً والذ  هو بدوره أيض 2003ر عام بآخ, وتم تعديل وتحديث هذا اإلصدار المنظمات 

, آخر إصدار أو تحديث لهذه المعايير 2010وصواًل إلى إصدار عام  وتعديله باإلصدارات الالحقة
اإلصدار  ي ع د  الذ  ين اإلصدارين األخيرين الحقًا( )سيتم المقارنة بين هذ 2012كان في عام 

والذ  قسم المعايير على  (IIA)الحديث لمعايير التدقيت الداخلي من قبل معهد المدققين الداخليين 
وسوف ي ستعرض في أدناه المعايير الرئيسة لكل مجموعتين هما معايير السمات ومعايير األداء , 

( ضمن اإلطار العام لمعايير 4ة فسيتم عرضها الحقًا بالجدول )مجموعة , أما المعايير البرعي
 التدقيت الداخلي .
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 Attribute Standardsالمجموعة األولى : معايير السمات  
هذه المجوعة من المعايير تتعلت بسمات أو خصائي الجهات التي تؤد  وظيبة التدقيت  
ية والموضوعية والمعرفة والمهارة والعناية الالزمة , كما توضح متطلبات الجودة واالستقالل الداخلي

, وتشمل  (10: مصدر سابت)الجوهر والعقدة , ورير ذلك من المتطلبات ألداء مهام هذه الوظيبة 
 هذه المجموعة أربعة معايير رئيسة هي كما يأتي : 

 
   والمسؤولية  الغرض, السلطة, -1000المعيارPurpose, Authority, and 

Responsibility 
يجب تحديد ررض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيت الداخلي تحديدًا رسميًا ضمن مياات التدقيت 

خلي , بما يتماشى م  تعريف ومبادئ وأخالقيات المهنة , ويجب أن يقوم مدير قسم التدقيت االد
, ومياات عليه  ديمه إلى اإلدارة العليا للموافقةالداخلي بمراجعة هذا المياات بصبة دورية وتق

التدقيت الداخلي هو مستند رسمي يحدد وض  نشاط التدقيت الداخلي ضمن المنظمة بما في ذلك 
طبيعة العالقة الوظيبية التي تربط مدير قسم التدقيت الداخلي م  اإلدارة العليا وتخوله باإلطالع 

التدقيت ,  على سجالت المنظمة واإلتصال بموظبيها والدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام
وطبيعة خدمات التأكيد والخدمات االستشارية التي تقدم للمنظمة , وفيما إذا كانت هناك خدمات 

)معهد تأكيد تقدم إلى جهات خارج المنظمة يجب تحديد طبيعتها أيضأ في مياات التدقيت الداخلي 
 . (3-2المدققين الداخليين , مصدر سابت: 

 
 
 
 
 

   والموضوعية    االستقاللية -1100 المعيارIndependence and Objectivity 
تسام موظبيه بالموضوعية عند أداء عملهم , استقالل التدقيت الداخلي وايني هذا المعيار على 

وهذا يعني أنه يجب أن يقوم المدقت الداخلي بعمله وفي جمي  مراحل التدقيت بكل أمانه 
 ( 77: 2006, 2الذهنية والبعلية )الذنيبات واستقاللية وموضوعية من دون أ  تحيز من الناحيتين

 
 

تحرره من الشروط والظروف التي تهدد قدرته على القيام  التدقيت الداخلي استقالليةويقصد ب
 . (,Institute of Internal Auditors مصدر سابت: 3)بمسؤولياته 

 

المدققين الداخليين بأداء  أما الموضوعية فيقصد بها التوجهات الذهنية رير المتحيزة التي تكبل قيام
يعلت المدققون الداخليون  مهامهم على نحو يجعلهم يؤمنون بنتائج أعمالهم , وتستلزم الموضوعية أال  

)عبد المغني, آرائهم وأحكامهم وتقديراتهم بشأن مسائل التدقيت على آراء وأحكام ومواقف اآلخرين 
 ( .49مصدر سابت: 

 

ذا كان هناك ما يعيت االستق اللية أو الموضوعية كتضارب المصالح مااًل أو الحدود والقيود وا 
المبروضة سواء أكان على نطات التدقيت الداخلي أم على الحصول واإلطالع على سجالت 



 Six Sigma.. جودة التدقيت الداخلي وعالقتها بتقنية ............لثالمبحث الاا:لاانيالبصل ا

 
 
 
 
 
 
 

 70 

ومعلومات  المنظمة واإلتصال بموظبيها , فيجب في مال هذه الحاالت اإلفصا  عن تباصيل 
فصا  وتحديد تلك األطراف على طبيعة المعوقات ذلك إلى األطراف المعنية , وتعتمد طبيعة اإل

 . (6-5)معهد المدققين الداخليين , مصدر سابت: المشار إليها 
 
 

 
 

ويرى الباحث أن تحقيت المعيارين السابقين يرتبط بوجود هيكل تنظيمي سليم داخل المنظمة 
ة قسم التدقيت يوضح خطوط السلطة والمسؤولية بين أقسام المنظمة من جهة , ومدى استقاللي

الداخلي من جهة أخرى من خالل موقعه من الهيكل التنظيمي , لذا سوف يتم تناول الهيكل 
التنظيمي بشيء من التبصيل ألهميته في تحقيت هذين المعيارين والمعايير البرعية المنباقة منهما 

العليا , حيث إن والتي أكدت على االستقاللية التنظيمية للتدقيت الداخلي وتباعله م  اإلدارة 
 الهيكل التنظيمي هو اإلطار الذ  يحدد ذلك كما جاء في تعريف )الجوهر( للهيكل التنظيمي .

 
 
 
 

البناء أو اإلطار الذي يحدد التركيب الداخلي للمنظمة ، ويب ين التقسيمات ف على أنه  إذ ع ر
عمال واألنشطة التي التنظيمية والعناصر والوحدات الفرعية التي تقوم على إنجاز مختلف األ

يتطلبها تحقيق هدف المنظمة ويوضح العالقات بين أقسامها وخطوط السلطة وشبكات االتصال 
 . (37: 1999 )الجوهر، بينها

 
 

كونه يحدد المسؤوليات بدقة  فاعلجود هيكل تنظيمي سليم يعد نقطة البداية لنظام رقابة لذلك فو 
تساع أعمالها وطبيعة , والهيكل التنظيمي يختلف من منظمة إلى أ خرى وفقًا لحجم المنظمة وا 

نشاطها , وحتى يكون الهيكل التنظيمي كفء البد من مراعاة السهولة والمرونة فيه وتسلسل 
اإلختصاصات وتوضيح السلطات والمسؤوليات بدقة لكل قسم أو نشاط وتكون اإلدارات الرئيسة 

 سؤوليات التي تق  على عاتقها , وأال  فيه واضحة كي يكون هناك وضو  عند كل إدارة عن الم
يتم السيطرة على عملية بأكملها وأدائها من قبل قسم أو موظف واحد حتى يتم تحقيت رقابة 
 األقسام على بعضها البعض للحد من احتماالت إرتكاب األخطاء والغأل واالحتيال , حيث ت ع د  

ء والغأل أو إخباء بعض حاالت الوظائف متعارضة إذا كان جمعها يؤد  إلى إرتكاب األخطا
 . (209 :2006 , 1)المطارنةالتالعب 

 
 

نتج عنها أخطاء داخل كايرة لعدد محدود من األفراد قد تعملية منح صالحيات كبيرة و فوعليه 
يخلت  قد بسبب ضغط العمل كذلك ترك ز الصالحيات بيد مجموعة محددة من األفراد المنظمة
 . (9: 2000 ،ي سمللغأل والتالعب )القوا اً مناخ

 
 

ماد  , الجانب األول يبرز لنا جانبين أساسيين ومتالزمين  منظمةوالهيكل التنظيمي أل  
داخل المنظمة , أما  ملموس يحدد موق  اإلدارات واألقسام والمراكز الرسمية ونطات األشراف

دارات والمراكز فيحدد خطوط السلطة واالتصاالت والعالقات المتبادلة بين هذه اإلالجانب الااني 
 . (51: 2002 ، )العاني
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ن وجود هيكل تنظيمي سليم داخل المنظمة  يسهل من مهمة التدقيت الداخلي ويتضح مما تقدم أ
حيث إن عملية منح ,  في تقويم أداء اإلدارات واألقسام وكذلك االنحرافاتفي تشخيي 

  أن يستخدمه المدقت لتقييم البيئة الصالحيات وتحديد المسؤوليات تش كل معيارًا أو أساسًا يستطي
 الرقابية والتدقيقية .

 
 
 
 

وينبغي مراعاة العديد من االعتبارات عند تحديد موق  قسم التدقيت الداخلي في الهيكل التنظيمي 
للمنظمة منها، أن يحدد موقعه عند المستوى الذ  يؤكد دعم اإلدارة العليا له , وأن يكون مسؤواًل 

ي المنظمة تتمت  بقدر كاٍف من السلطة تسمح لها بتدعيم استقاللية المدقت أمام جهة محددة ف
الداخلي وتتيح له مجااًل أوس  لتأدية أعماله وتكون قادرة على متابعة توصياته باالجراءات 

يقوم قسم التدقيت الداخلي بتأدية أ   السليمة التي تكبل تنبيذها والتزام اإلدارات األخرى بها , وأال  
 .(Gay&Simnett, 2005: 692)أو أنشطة تنبيذية وذلك لتجنب تعارض المصالح  أعمال

 
 
 
 

وهذا يعني أن قسم التدقيت الداخلي هو قسم مستقل عن األقسام التشغيلية ويتب  ألعلى سلطة في 
الهرم اإلدار  أ  اإلدارة العليا إذ يستمد قوته وسلطته منها , ويمكنه موقعه من النظر إلى 

مت وشمولية أكبر ويحقت له استقاللية أكبر نتيجة ابتعاده عن سلطة اإلدارات المنظمة بع
التنبيذية والتشغيلية وبالتالي يتحقت الهدف من وجوده أال وهو مساعدة اإلدارة العليا في رقابة 

موق  قسم التدقيت الداخلي في الهيكل التنظيمي وتقييم أعمال المنظمة ,  وبالررم من ذلك ف
 اهتماموطبيعة نشاطها ، فضاًل عن درجة  هالى أخرى ، وذلك بحسب حجمظمة إمنيختلف من 

 ( .58: 2007)العبيبي , اإلدارة العليا بوظيبة التدقيت الداخلي 
 
 
 
 

المدقت الداخلي أهمية خاصة نظرًا لكونها ال تخض  لقواعد قانونية ملزمة مال  استقالليةوتكتسب 
، رير ظمة دارة المنإلداخلي مسألة داخلية متروكة لما تراه التدقيت افالتدقيت الخارجي ، وبذلك 

توصيات  المدققين الداخليين في هذا الصدد وهي عهدأن هناك مجموعة توصيات أصدرها م
أ  موق  قسم التدقيت  الوض  التنظيميالتوصيات  تلك ، وقد تناولت إرشادية وليست إلزامية

 ت ع د  بشكل عام , و المدقت الداخلي  استقاللمظاهر  الداخلي في الهيكل التنظيمي للمنظمة كأحد
فعدم وجود االستقاللية تبقد تلك العملية  ،الداخلي  العمود البقر  للقيام بعملية التدقيت ستقالليةاال

بقدرة المدقت  ستقاللويرتبط اال , دون فائدةمن  تصبحقدرتها على إضافة أ  قيمة للمنظمة و 
أ   -أو السعي إلى-ونزاهة المدقت تتطلب ترفعه عن قبول ، على العمل بنزاهة وموضوعية

أما  ن تكون قيدًا على سلوكهه وتحد من قدرتهه على أداء واجباتهه التدقيقية بأمانة ،مكن أمنبعة ي
 المدقت البصل بين مصالحو  فتتعلت بنوعية التقديرات والقرارات واألحكام وجودتهاموضوعية ال

بجمي  مراحلها  نجازه لعملية التدقيتإ عندقيقي حتى يكون محايدًا الشخصية ومتطلبات عملهه التد
)الصحن و  (Mutchler, 2004: 235-236), بمعنى إن الموضوعية هي نتاج االستقاللية 

  . (31-30: مصدر سابت ، وآخرون
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ائق يكون المدقق أمينا  نزيها  صادقا  ويكشف عن كل الحق بأن ستقاللاال ف )المطارنة( وقد عر
، ال يجامل وال يداري وال يتأثر بمصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ ، وال يغير قراره  في تقريره

يكتم أو يحر ف أو يزيف ما يصل إلى  ال  أقتناع ، وعليه إورأيه نتيجة خصومة ، وأن يبديه عن 
 . (40 :مصدر سابت , 1)المطارنة علمِه من وقائع أو مخالفات

 
 
 
 

قسم التدقيت الداخلي من الهيكل التنظيمي للمنظمة , أما بالنسبة للهيكل هذا بالنسبة لموق  
على عدة عوامل من بينها حجم المنظمة  التنظيمي لقسم التدقيت الداخلي فيعتمد البناء التنظيمي

وطبيعة نشاطها وأهداف التدقيت الداخلي وعدد العاملين فيه ومؤهالتهم العلمية والبنية والمهنية , 
قسم التدقيت الداخلي إلى وحدات تدقيت مالي وتدقيت إدار  حيث تكون الحاجة إلى  فقد يقسم

التخصي في بعض األحيان أمرًا ضروريًا , أو أن يقسم إلى مجموعات تتألف خصيصًا لكل 
 ( .43: 2003مهمة )البرجات , 

 
 
 
 
 
 

مصـــدر  يـــب،)الخط :وبشــكل عـــام فـــإن قســـم التـــدقيق الـــداخلي يضـــم المراكـــز الوظيفيـــة اآلتيـــة 
 (148-147سابت:

إذ تخوله اإلدارة العليا بإدارة برنامج تدقيت شامل يغطي أنشطة مدير قسم التدقيق الداخلي :   -
المنظمة ، فضاًل عن حرية االطالع الكاملة ورير المقيدة على العمليات جميعها داخل الوحدة 

ويقوم مدير التدقيت الداخلي بوض  اإلدارية وممتلكاتها وسجالتها ومستنداتها وتقديم التقارير , 
صدار تعليمات العمل للعاملين في قسم التدقيت واإل عداد السليم  لبرنامج التدقيت البرنامج والخطط وا 

جراءات إال في الحاالت  ومتابعة تنبيذه , وينبغي عدم الخروج على ما جاء به من خطوات وا 
ضرورة اعتماد أية تعديالت تدخل على برنامج االستانائية تماشيًا م  متطلبات عملية التدقيت م  

حتباظ بها والتأكد من أنها وكذلك يقوم بتصديت أورات العمل واال’ التدقيت قبل الشروع في تنبيذها 
تدعم نتائج عمليات التدقيت وتؤيد إتمام الخطوات السابقة  ، وأخيرًا يتأكد من أن تقارير التدقيت قد 

 .طريقة واضحة أعدت بموضوعية وجرت صيارتها ب
رئيس التدقيت مسؤواًل عن تنسيت خطط التدقيت والموافقة على  ي ع د   رئيس التدقيق الداخلي :  -

 أورات العمل , ويقوم برف  تقاريره مباشرًة إلى مدير التدقيت 
ويشرف على المدققين المساعدين ويقوم  مسؤواًل عن عمليات التدقيت ي ع دالمدقق الرئيس :  -

جراء بعض التعديالت على إجراءات التدقيت بالتأكد م ن اتباع خطوات برامج التدقيت المعتمدة وا 
 عند الحاجة ويعمل تحت إشراف رئيس التدقيت 

 
 

يكلف المدقت المساعد بأداء أعمال التدقيت التبصيلية تحت إشراف المدقت المدقق المساعد :  -
ر  التدريب الالزم للمدققين المساعدين خالل الرئيس وتوجيهاته , ويتعين على إدارة المنظمة أن تج

 الالزمة في مجال التدقيت الداخليالمدة األولى من تعيينهم كونهم مبتدئين وبحاجة إلى إمتالك الخبرة 
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   الكفاءة والعناية المهنية الالزمة  -1200المعيارProficiency and Due 
Professional Care 

ك المدققين الداخليين الكباءة الالزمة ويقومون ببذل العناية متالضرورة ايشترط هذا المعيار 
ء أعمالهم , والكباءة تعني أن يتمت  المدققون الداخليون بالمعرفة االمهنية المعقولة عند أد

من القيام بمسؤولياتهم بصورة مناسبة , كالمعرفة  في مختلف المجاالت كي يتمكنوا والمهارات
ومخاطر تكنلوجيا المعلومات والضوابط الرقابية الخاصة  االحتيالاطر والمهارة الالزمة لتقييم مخ

بها للحد من تلك المخاطر , ويجب تطوير تلك المعارف والمهارات عن طريت التطوير المهني 
على مدير التدقيت الداخلي أن يستعين بذو  الخبرة  ينبغيالمستمر , وفي حالة اإلفتقار لها 

 .  (, Gay & Simnett مصدر سابت: 693-692) من خارج المنظمة  ةوالكباء
أما العناية المهنية فالمقصود بها بذل العناية المهنية المتوقعة من مدقت داخلي مختي وخبير أو 
ما يعرف بعناية الرجل الحريي في أدائه ألعماله والتعامل م  األفراد والقدرة على االتصال 

 ( .48مصدر سابت: )البرجات , وااللتزام بالمعايير المهنية )

 
 
 

والسؤال هنا كيف يمكن توفير الخبرة المحاسبية إلى جانب الخبرة الفنية لموظفي التدقيق 
 : يأتيحول كادر قسم التدقيق الداخلي هي كما  آراء ةالداخلي , وبهذا الصدد هناك ثالث

(Vinten, 2004: 581,595 , 44-43: 2011( و )عبد الكريم)

د قســم التــدقيت الــداخلي بمجموعــة مــن المحاســبين يقضــون بعــض الوقــت فــي أن يــزو  الــرأي األول:
هـــا لتلقــي محاضـــرات نظريــة عـــن النــواحي التقنيـــة واإلداريــة وبجانـــب ذلـــك بالتـــي يعملــون  المنظمــة

, ويتميـــز هــذا الــرأ  بـــالنظرة  تطبيــت عملــي داخــل األقســـام المختلبــة وذلــك الكتســـاب الخبــرة البنيــة
لجمي  النواحي محل البحـي والتقيـيم , ريـر أنـه يعـاب عليـه بعـدم تمكـن  الشمولية للمدقت الداخلي

 المدقت الداخلي من اإللمام بكل التباصيل الدقيقة للنواحي البنية .
أن يزود قسم التدقيت الداخلي بمجموعة من المحاسبين وعند الحاجة إلى الخبرة البنية  الرأي الثاني:

ن ما يميـز هـذا  يستعان بالمتخصصين في النواحي البنية من داخل اإلدارات واألقسام المختلبة , وا 
الرأ  هـو خبـض تكـاليف قسـم التـدقيت الـداخلي , ريـر أن مـا يعيبـه هـو االعتمـاد علـى البنيـين مـن 

 لتدقيتداخل أقسام المنظمة التي ستخض  للتدقيت والتقييم وهذا سوف يقلل من قيمة وأهمية عملية ا
 
 

نه ليس باإلمكان تطوير عملية التدقيت الداخلي من دون تطوير القسـم يرى البعض أ الرأي الثالث:
ذاتـه واألفـراد الـذين يعملـون فيـه، ومـن هنـا تبـرز أهميـة تـوافر الخبـرات فـي ضـبط اإلنتـاج والهندســة 
الصناعية وتقويم األداء والخبرة في العلوم السلوكية وحتى يعد قسم التدقيت الداخلي قادرًا ينبغي أن 

%( مـن البنيـين ذو  الخبـرة واالختصـاي وبـذلك 40%( مـن المـدققين و )60تكوينـه ) تكون نسـبة
 يمكن تجنب الحصول على معلومات مظللة من األقسام محل التدقيت والتقييم .

إال إن نسـبة  ،حيث يتالفـى عيـوب الـرأيين السـابقين كليهمـا  والرأ  الاالث هو الذ  يلقى قبواًل أكار
 تبقى بحسب ظروف وطبيعة نشاط المنظمة .تكوين او تشكيل الكادر 
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   برنامج تأكيد وتحسين الجودة  -1300المعيارQuality Assurance and 
Improvement Program 

التطـوير والمحافظـة علـى برنـامج تأكيـد وتحسـين مسـؤول التـدقيت الـداخلي  مـنيقتضي هذا المعيار 
صـــممًا بإتجــاه إضـــافة قيمـــة للمنظمـــة الجــودة بحيـــث يغطـــي كافــة أوجـــه نشـــاط التــدقيت الـــداخلي وم

وتحســين عملياتهــا ويضــمن التأكــد مــن مــدى توافــت أنشــطة التــدقيت الــداخلي مــ  المعــايير المهنيــة 
والقواعـــد األخالقيـــة , كـــذلك يتضـــمن ذلـــك البرنـــامج تقيـــيم كبـــاءة وفاعيـــة نشـــاط التـــدقيت الـــداخلي 

 ( .51وتحديد فري التحسين فيه )المدلل , مصدر سابت: 
أن يشــمل برنــامج تأكيــد وتحسـين الجــودة تقييمــات داخليــة تتماـل بالمراقبــة المســتمرة والدوريــة ويجـب 

ألداء نشــاط التــدقيت الــداخلي , وتقييمــات خارجيــة مــن قبــل مقــيم مســتقل مؤهــل أو فريــت تقيــيم مــن 
خــارج المنظمــة , ويجــب أن تــتم هــذه التقييمــات مــرة واحــدة علــى األقــل كــل خمــس ســنوات , وعلــى 

التدقيت الـداخلي أن ينـاقأل مـ  اإلدارة العليـا مـدى الحاجـة إلجـراء تلـك التقييمـات الخارجيـة مسؤول 
على مدد أكاـر تقاربــــًا , ويجـب عليــــه أيضـــًا إبـــــــــالغ اإلدارة العليــــــا بنتـائج برنـامج تأكيـــــد وتحســيـــن 

ــــ  الم  8-7)عـــايير الدوليـــة للممارســـة المهنيـــة الجـــودة التـــي تؤيـــــد توافـــت نشـــاط التـــدقيت الـــداخلي مـــ
 . (,Institute of Internal Auditors :مصدر سابت

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Performance Standards  داء: معايير األ ثانيةالمجموعة ال
تصف هذه المجموعة من المعايير طبيعة أنشطة التدقيت الداخلي وكيبية تنبيذ وأداء عملياته      

مل هذه ييس الجودة التي يمكن من خاللها تقييم أداء تلك األنشطة , وتشومهامه , وتض  مقا
, مصدر  2, )جمعة (,Pickett3 مصدر سابت: 444-434):  اآلتيةة المجموعة المعايير الرئيس

)معهد المدققين الداخليين ,  (, Gay & Simnett مصدر سابت: 695-693),  (52-47سابت: 
 (,Institute of Internal Auditors مصدر سابت: 18-9),  (30-13, مصدر سابت: 

 
 
 
 

    إدارة نشاط التدقيق الداخلي   -2000المعيارManaging the Internal Audit Activity 
يــني هــذا المعيــار علــى وجــوب قيــام مــدير التــدقيت الــداخلي بــإدارة نشــاط التــدقيت الــداخلي بشــكل 

خطــط مرتكـــزة علــى المخـــاطر لتحديـــد  فاعــل بمـــا يضــمن إضـــافة قيمــة للمنظمـــة مـــن خــالل وضـــ 
طـــار إدارة المخـــاطر فيهـــا ,  أولويـــات نشـــاط التـــدقيت الـــداخلي بمـــا يتماشـــى مـــ  أهـــداف المنظمـــة وا 
بـــالغ اإلدارة العليـــا بتلـــك الخطـــط ومتطلبـــات تنبيـــذها والمـــوارد الالزمـــة لهـــا مـــ  األخـــذ بالحســـبان  وا 

ات وتنســـــيت األنشــــطة مـــــ  الجهـــــات التغيــــرات المرحليـــــة الجوهريــــة فيهـــــا , ويجـــــب تبــــادل المعلومـــــ
الخارجيــــة والداخليــــة وتحديــــد السياســــات واالجــــراءات الكبيلــــة بتوجيــــه نشــــاط التــــدقيت الــــداخلي بمــــا 

 يضمن إنجاز الخطط الموضوعة .
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    طبيعة العمل   -2100المعيارNature of Work 
ن عمليــات الحوكمــة تقييم والمســاهمة فــي تحســيالنشــاط التــدقيت الــداخلي بــ قيــام جــب هــذا المعيــاريو 

ـــ دارة المخـــاطر والرقابـــة وذلـــك مـــن خـــالل إتبـــاع أســـلوب منهجـــي مـــنظم , وقـــد ش  ر  هـــذا المعيـــار وا 
 .(60 - 53بالتبصيل عند تناول نطات أو مجال عمل التدقيت الداخلي آنبًا )الصبحات 

 
 
 

    تخطيط العمل أو المهمة   -2200المعيارEngagement Planning   
,  ر أنــه يجـــب علــى المــدققين الــداخليين إعــداد وتوايـــت خطــة عمــل لكــل مهمـــةيوضــح هــذا المعيــا

تتضمن هذه الخطـة أهـداف ونطـات وتوقيـت وبرنـامج عمـل تلـك المهمـة والمـوارد المخصصـة لهـا , 
وينبغـــي األخـــذ بالحســـبان عنـــد التخطـــيط لكـــل مهمـــة أهـــداف النشـــاط الـــذ  يجـــر  فحصـــه وتدقيقـــه 

اقبــة أدائــه والمخـاطر الهامــة التــي يحتمــل أن يتعــرض لهــا ذلــك والوسـائل التــي يمكــن مــن خاللهــا مر 
النشاط , ومدى كباية وفاعلية إدارة المخاطر والحوكمة ومراقبة العمليات في هذا النشـاط , وفـري 

دارة المخاطر ومراقبة العمليات .  إجراء تحسينات كبيرة في حوكمة النشاط وا 
 
 
 

    أداء العمل أو المهمة   -2300المعيارPerforming the Engagement 
تحديـــد وتحليـــل وتقيـــيم وتوايـــت المعلومـــات  يجـــب علـــى المـــدققين الـــداخليين بموجـــب هـــذا المعيـــار

الكافيــة والالزمــة لتحقيــت أهــداف المهمــة , والمعلومــات الكافيــة والالزمــة هــي المعلومــات المالئمــة 
الزمـة إذا كانـت تسـاند مالحظـات  والحقيقية والمواوقة والكافيـة إلنجـاز المهمـة , وتكـون المعلومـات

وتوصــيات مهمــة التــدقيت , أمــا تحليــل وتقيــيم المعلومــات فالمقصــود بــه هــو إن المــدققين الــداخليين 
يجـب أن يبنــوا إســتنتاجاتهم علــى تحليــل وتقيــيم عميـت وكــاٍف ومقنــ  لتلــك المعلومــات , فيمــا تهــدف 

 واآلراء التي تم التوصل إليها . عملية التوايت أو التسجيل إلى دعم نتائج عملية التدقيت 
 
 
 

    توصيل النتائج   -2400المعيارCommunicating Results   
 

أو  يتعلـــت هـــذا المعيـــار بتوصـــيل أو تبليـــر نتـــائج مهمـــة التـــدقيت بعـــد مراعـــاة المتطلبـــات القانونيـــة
تشـار القـانوني التشـاور مـ  اإلدارة العليـا أو المسأو  النظامية كالقيود المبروضة على بعض النتـائج

وتكــون تلــك التبليغــات علــى شــكل تقــارير , ويجــب أن تشــمل أهــداف مهمــة التــدقيت ونطاقهــا ورأ  
المــدقت الــداخلي واالســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا والتوصــيات المقترحــة بشــأنها وخطــط العمــل 

الوقـــت  المتعلقـــة بهـــا مـــ  ضـــرورة مراعـــاة الدقـــة والموضـــوعية والوضـــو  واإليجـــاز وأن تصـــدر فـــي
المناسب , ويجب اإلفصـا  عـن حـاالت عـدم التقيـد بالمعـايير أو مبـادئ أخالقيـات المهنـة وأسـباب 
ذا أحتــوى أ  تبيلــر نهــائي  عــدم التقيــد وتــأاير ذلــك فــي مهمــة التــدقيت والنتــائج التــي تــم تبليغهــا , وا 

ــــداخلي بــــإبالغ المعل ــــى خطــــأ او ســــهو جســــيم فيجــــب عندئــــٍذ أن يقــــوم مــــدير التــــدقيت ال ومــــات عل
 المصححة إلى كافة األطراف الذين تلقوا التبيلر األصلي .
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    مراقبة التقدم المحرز   -2500المعيارMonitoring Progress   
إزاء النتــائج التــي تــم بــيجــب أن يقــوم مــدير التــدقيت الــداخلي بوضــ  نظــام مناســب لمتابعــة مــا يتخــذ 

المتخذة من قبل  االجراءاتابعة تكبل التحقت من تبليغها لإلدارة , وهذا النظام هو عبارة عن آلية مت
 أو إن اإلدارة قـــد تقبلـــت المخـــاطر المترتبـــة علـــى عـــدم إتخـــاذ فـــاعالً اإلدارة ومـــدى تطبيقهـــا تطبيقـــًا 

 االستشاريةالالزمة بشان تلك النتائج , كما يجب مراقبة كيبية التصرف إزاء نتائج المهام  االجراءات
 المعني. لداخلي وذلك ضمن المدى المتبت عليه م  العميلالتي قام بها نشاط التدقيت ا

 
 
 
 

  التواصل وقبول المخاطر -2600  المعيار Communicating the Acceptance of 
Risks   

يحــدد هـــذا المعيـــار ضـــرورة تـــدخل ومناقشـــة التــدقيت الـــداخلي فـــي حـــال قبـــول اإلدارة مســـتوى ريـــر 
قيت الـــداخلي أن اإلدارة قـــد قبلـــت مســـتوى مـــن عنـــدما يخلـــي مـــدير التـــدمقبـــول مـــن المخـــاطر , ف

, مناقشــة هــذه المسـألة مــ  اإلدارة العليــا يـهيجــب علف المخـاطر التــي قـد تكــون ريــر مقبولـة للمنظمــة
ذا قرر مدير التدقيت الداخلي أن المسألة لم و   اإلدارة . إلى مجلس هاإيصال يهيجب علف،  حلت  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :   أعالهفي المعايير المذكورة يوضح مجموعتي  تي( اآل5والمخطط )
 
 
 
 

 (5المخطط )
 معايير التدقيق الداخلي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (Institute of Internal Auditors, 2012)على  االعتمادالمصدر : إعداد الباحث ب

 المعايير الرئيسية للتدقيق الداخلي

 

 معايير السمات معايير األداء

 المعيار
 
 
 

  1100  
 
 
 

 اإلستقاللية 
 
 
 

 والموضوعية

المعيار 
1200 
الكفاءة 
 والعناية

المهنية 
 الالزمة

المعيار 
1300 
برنامج 
تأكيد 

وتحسين 
 الجودة

 المعيار
2000 
ة إدار 

نشاط 
التدقيق 
 الداخلي

 المعيار 

 

2100 

 
 
 

 طبيعة  
 

 العمل

 المعيار
2200 
تخطيط 
العمل 
أو 
 المهمة

 المعيار
2300 

أداء  
العمل 
أو 
 المهمة

المعيار  
2400  

 
 

 توصيل 
 
 

 النتائج

المعيار  
 2500  

مراقبة 
التقدم 
 المحرز

المعيار  
2600 
التواصل 
وقبول 
 المخاطر  

 المعيار
 
 

 1000  
 
 

 الغرض, 
 
 

  السلطة,
 

 والمسؤولية
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 يوضح اإلطار العام لمعايير التدقيق الداخلي الحديثة ( اآلتي4والجدول )
 
 
 
 
 

 (4الجدول )
 اإلطار العام لمعايير التدقيق الداخلي

 
 
 

 Attribute Standardsمعايير السمات   المجموعة األولى
 إسم المعيار الفرعي رقم المعيار الفرعي إسم المعيار الرئيس رقم المعيار الرئيس

يير مراعاة تعريف التدقيت الداخلي , والمعا 1010 والمسؤولية السلطة,و الغرض,  1000
 ومبادئ اخالقيات المهنة

 والموضوعية ستقالليةاال 1100

 التنظيمية ستقالليةاال 1110
 التباعل المباشر م  مجلس اإلدارة 1111
 الموضوعية البردية 1120
 أو الموضوعية ستقالليةمعوقات اال 1130

1200 
الكفاءة والعناية المهنية 

 الالزمة

 الكباءة 1210
 المهنية الالزمة العناية 1220
 التطوير المهني المستمر 1230

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة 1300

 متطلبات برنامج تأكيد وتحسين الجودة 1310
 تقييمات داخلية 1311
 تقييمات خارجية 1312
 التقرير عن برنامج تأكيد وتحسين الجودة 1320
 لدولية(عبارة )يتوافت م  المعايير ا استخدام 1321
 اإلفصا  عن عدم التوافت 1322

 Performance Standardsمعايير األداء   المجموعة الثانية

 إدارة نشاط التدقيق الداخلي 2000

 التخطيط 2010
 تصال والموافقةاال 2020
 إدارة الموارد 2030
 االجراءاتالسياسات و  2040
 التنسيت 2050
 اإلدارة لى اإلدارة العليا ومجلستقديم التقارير إ 2060
 مقدم الخدمة الخارجية والمسؤولية التنظيمية 2070

 للتدقيت الداخلي

 طبيعة العمل 2100
 الحوكمة 2110
 إدارة المخاطر 2120
 الرقابة 2130
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 تخطيط العمل أو المهمة 2200

 عتبارات التخطيطا 2201
 أهداف مهمة التدقيت 2210
 مهمة التدقيت نطات 2220
 تخصيي موارد المهمة 2230
 برنامج عمل المهمة 2240

 أداء العمل أو المهمة 2300

 تحديد المعلومات 2310
 التحليل والتقييم 2320
 توايت المعلومات 2330
 اإلشراف على المهمة 2340

 توصيل النتائج 2400

 معايير التوصيل 2410
 جودة التوصيل 2420
 األخطاء والسهو 2421
 المعايير مع التوافقب تم إجراءهعبارة ) استخدام 2430

 (للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الدولية 
 اإلفصا  عن عدم التقيد بالمعايير 2431
 نشر النتائج 2440
 اآلراء العامة 2450

 - - مراقبة التقدم المحرز   2500

 - - طرالتواصل وقبول المخا 2600
 
 
 
 
 

 (Institute of Internal Auditors, 2012)على  االعتمادالمصدر : إعداد الباحث ب      
 
 
 
 

 

مــن معــايير السـمات ومعــايير األداء علـى معــايير اانويــة متمالـة بمعــايير التنبيــذ أو  وقـد شــملت كـلٍ 
واألخـــرى   Assuranceكيـــد و ( كإشـــارة إلـــى خـــدمات التAالتطبيـــت , منهـــا مـــا يرمـــز لهـــا بـــالرمز )

 . Consulting( كإشارة إلى الخدمات االستشارية Cيرمز لها بالرمز )
 
 
 
 

ومــن خــالل الجــدول أعــاله يتضــح أن معــايير التــدقيت الــداخلي قــد حــددت بشــكل أساســي العوامــل 
الضــرورية لتحقيـــت جـــودة التــدقيت الـــداخلي , حيـــث إن االلتــزام بهـــذه المعـــايير يضــمن فاعليـــة هـــذه 

حقـــت الغايـــة المرجـــوه منهـــا , وقـــد تناولـــت العديـــد مـــن الدراســـات جـــودة وفاعليـــة التـــدقيت الوظيبـــة وي
ـــداخلي مســـتقاة مـــن  الـــداخلي فـــي بيئـــات مختلبـــة وكانـــت دائمـــًا العوامـــل المحـــددة لجـــودة التـــدقيت ال

 معايير التدقيت الداخلي المذكورة سابقًا .
 
 
 

خــتالف كبيــر حظنــا عــدم وجــود اال 2012و  2010ام ومــن خــالل مقارنــة إصــداري المعــايير لعــ
ضـح مـن خـالل الجـدول بين هذين اإلصدارين إال في بعض الحاالت والتفسـيرات والتـي سـوف تو  

 ( التالي : 5)
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 (5الجدول )
 2012أهم التغييرات والتحديثات لمعايير التدقيق الداخلي في إصدار عام 

 
 
 
 

 ـــث التغيــيــــــــر أو التحديـ الفقــــــــــــــــــرة
( حيث 2600ة هي نبسها لم تتغير عدا المعيار األخير رقم )جمي  المعايير الرئيس ةالمعايير الرئيس

 ( .قرار قبول اإلدارة العليا للمخاطرأصبحت تسميته )التواصل وقبول المخاطر( بداًل من )
و فريت التقييم( في عبارة )المراج  أو فريت المراجعة( بعبارة )المقيم ا استبدلت المعايير البرعية

 ( .1320( و)1312المعيارين )
ف مصطلح )رأ  مهمة ر  ع  يف و ضأ   حيث هناك بعض المصطلحات التي تم إضافتها, المصطلحات

مصطلح )الرأ  العام( بعد  يفضأ  التدقيت( بعد مصطلح أهداف مهمة التدقيت و 
 ذف مصطلح )المخاطر المتبقية( .مصطلح الموضوعية , في حين ح  

 
 
 

 المصدر : إعداد الباحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Code of professional conduct قواعد السلوك المهني  :  ثانيالجانب ال
قواعد للسلوك المهني وذلك لإلرتقاء بمهنة  (IIA)المعهد األمريكي للمدققين الداخليين أصدر  

هد على أعضائه , أما حيث طبقها المع 1968التدقيت الداخلي , وكان أول إصدار لتلك القواعد عام 
, وأكد المعهد على ضرورة التزام المدققين الداخليين  2000النسخة النهائية فكانت في حزيران من عام 

بقواعد وأسس مناسبة للسلوك المهني في أاناء تأديتهم لعملهم بحيث ال يكون هناك أ  شك في نزاهتهم 
المبادئ المتعلقة بمهنة وممارسة التدقيت  وموضوعيتهم , وهذه القواعد تتضمن مكونين أساسيين هما

 Robertson)الداخلي وقواعد السلوك التي تساعد في ترجمة هذه المبادئ إلى تطبيقات عملية 
&Louwers,2002:572 ) وقد تضمن كل مبدأ مجموعة من القواعد السلوكية وهذه المبادئ ,

 المهنية , ومالما موضحة في أدناه : هي النزاهة , والموضوعية , والسرية , والكباءة , والعناية
 
 

  والموضوعية   النزاهةIntegrity and Objectivity   : حيث يجب على المدققين
في جم   بعيدين عن التحيزموضوعيين و وأن يكونوا الداخليين أن يتحلوا بالنزاهة في أداء عملهم 

يصال المعلومات والتقارير , وأال   ير مصالحهم الشخصية وتأاير يخضعوا لتأا وتقييم األدلة وا 
, ويتضمن هذا المبدأ القواعد السلوكية  األطراف األخرى عند بناء تقديراتهم وتكوين رأيهم المهني

 Pickett6, 2005: 120))اآلتية : 
يجب على المدققين الداخليين أن يتسموا باألمانة والموضوعية والحري والمسؤولية في أداء  -

يهم عدم قبول أ  شيء كالهدايا مااًل أو المشاركة بأ  أنشطة من شأنها واجباتهم وأعمالهم , وعل
 أن تؤار في موضوعيتهم وأحكامهم المهنية .
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يجب المحافظة على القانون وعدم المشاركة بأ  أنشطة رير قانونية تحمل إساءة لمهنة  -
 يسيء للمهنة .التدقيت الداخلي أو للمنظمة ككل , بل يجب الكشف عن كل ما يخالف القانون و 

 يجب االحترام والمساهمة في تحقيت األهداف الشرعية واألخالقية للمنظمة . -
ضرورة اإلفصا  عن كافة الحقائت المادية والمهمة التي تم التوصل إليها والتي من شأن عدم  -

 ذكرها تشوه أو تؤار في قيمة التقرير الصادر حول األنشطة محل البحي والتدقيت .
 
 

 
 
 

  يــة  ِّرالسـConfidentiality   :حترام قيمة وسرية وملكية يجب على المدققين الداخليين ا
معلومات المنظمة والتي يطلعون عليها بحكم عملهم , لذلك ينبغي عدم الكشف عن المعلومات التي 
تتسم بالسرية إال في حاالت خاصة منها القضائية والقانونية أو واجب تقتضيه األعراف المهنية , 

 ( 106-105: 2009, 3: )الذنيبات اآلتيةيحتو  هذا المبدأ على القواعد و 
 
 

 أاناء القيام بمهمة التدقيت. في وحماية المعلومات المكتسبة  استخدامالتحلي بالحكمة والمعقولية في  -
ال يتبت م  القانون  استخدامتلك المعلومات أل  مكسب شخصي أو أ   استخدامعدم  -

طارها األخالقيواألهداف المشروع  . ة للمنظمة وا 
 

 

   الكفاءة والعناية المهنية الالزمةProficiency and professional care required 
المنظمة , دية مهام التدقيت الداخلي بشكل مناسب داخل أعنصرًا جوهريًا في ت هذا المبدأ ي ع د  

اية الالزمة في أداء عمله من حيث يتطلب من المدقت الداخلي امتالك المهارة وبذل الجهد والعن
خالل المعرفة والخبرة والمؤهالت العلمية والتدريب والتأهيل المستمر , ويشمل هذا المبدأ القواعد 

 (71)المدلل , مصدر سابت: اآلتية : 
 للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيت الداخلي.  تبعاً يجب أن يؤد  المدقت الداخلي خدمات التدقيت  -
إجراء التحسين المستمر للمهارات والكباءات بما يضمن تحسين جودة ونوعية الخدمات التي  -

 يقدمها التدقيت الداخلي .
 
 

 
 
 

وقد أشار )الكاشـف( إلـى أهميـة تعزيـز المـدققين الـداخليين لمهـاراتهم فـي عـدة مجـاالت منهـا مجـال 
واالسـتماع والتبـاوض وفهـم الشخصـيات تقنية وتكنلوجيا المعلومات , ومجال إدارة التغيير والمرونـة 

 ( .41: 2000والمعرفة بمعايير الجودة )الكاشف , 
 
 
 
 

قسـمين هـي ى علـوفرها فـي المـدقت الـداخلي تنقسـم ن المهارات الواجب تأ (.Bailey, et. al)ويرى 
وتشـــمل المهـــارات التقنيـــة والتحليليـــة والقـــدرات اإلبداعيـــة ( Cognitive Skills)راكيـــة مهـــارات إد

وتشـمل المهـارات الشخصـية كتحمـل ضـغط ( Behavioral Skillsوالتطويرية , ومهارات سلوكية )
العمـــل والجهـــد والوقــــت ومهـــارات التواصــــل اإلنســـاني ماـــل إمكانيــــة العمـــل كبريــــت عمـــل ومهــــارات 

 . (.Bailey, et. al مصدر سابت: 192)تنظيمية مال فهم المنظمة وشبكات اإلتصال فيها 
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 بجودة التدقيق الداخلي Six Sigmaعالقة تقنية  : ثالثا  
ن هــذه Six Sigmaإلــى إمكانيــة الــربط بــين تقنيــة(Aghiliأشــار )   والتــدقيت الــداخلي، وا 

أن تضــيف قيمــة كبيــرة لوظيبــة التــدقيت الــداخلي وذلــك مــن خــالل الــربط بــين منهجيــة  التقنيـة يمكنهــا
Six Sigmaبمراحلهــا الخمسـة المعروفـة بـإنموذج (DMAIC)  الموضــحة آنبـًا مـ  مراحـل التنبيــذ

 . (,Aghili مصدر سابت: 39)لبرامج التدقيت الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أدناه يوضح هذا اإلرتباط6والجدول )
 
 
 
 

 (6جدول )
 بمراحل تنفيذ التدقيق الداخلي Six Sigmaربط منهجية تقنية 

 
 
 

 مراحل تنفيذ التدقيق الداخلي Six Sigmaمنهجية تقنية 
 التخطيــــط Dديد المشكلة   تح

 قياس األداء Mالقيــــــاس         
 تحليـــــل أسباب قوة أو ضعف األداء Aالتحليـــــل         
 التقرير والتوصيات للتحسين I   التحسيــــــــن    
 المتابعــــة C   الرقابــــــة      

 
 

  ( مصدر سابت: 40)المصدر: 
 
 
 
 
 
 
 

ــــت تقنيــــة  (DMAIC)ج إن إنمــــوذ ــــى أســــاس Six Sigmaفــــي تطبي ــــة نهــــج منضــــبط عل هــــو بمااب
، وهــذا يتوافــت مــ  معــايير التــدقيت الــداخلي ويقــدم لبريــت التــدقيت أدوات فعالــة لتحديــد األســباب  المخـاطر
معالجتهـــا ، ويحتـــاج نجـــا  هـــذه اآلليـــة تحقيـــت تـــوازن دقيـــت وتوايـــت نقـــاط الخلـــل واقتـــرا  ســـبل الجذريـــة 
يجـاد نظـام يكمـن فـي  تحسـين وظـائف التـدقيت مـن خـالل عمليـة تحسـين مسـتمرة تعتمـد علـى البيانـات، وا 

أكاـــر صـــرامة للحـــوافز والتقيـــيم، وكـــذلك التأكـــد مـــن أن الرقابـــة الداخليـــة أصـــبحت جـــزءًا مـــن التوصـــيف 
 (,Aghili مصدر سابت: 43)الوظيبي لكافة األفراد العاملين سواء بصورة مباشرة أو ضمنية  

 
 
 
 
 
 
 
 

عـد معيـار ي  ومعـايير التـدقيت الـداخلي حيـث Six Sigmaويالحظ إن هناك ترابط بين معـايير تقنيـة 
وبـــنبس المضـــمون وظيبـــة التـــدقيت  يـــا مرتكـــز أساســـي فـــي تبنــي هـــذه التقنيـــةلدعــم والتـــزام اإلدارة الع

ــــا مــــن خــــالل المعــــايير التــــي تــــنظم خطــــوط الســــلطة  الــــداخلي ومــــدى الــــدعم مــــن قبــــل اإلدارة العلي
والمســـؤولية ومـــدى تحقـــت اإلســـتقاللية والموضـــوعية،  وأيضـــًا معيـــار التحســـين المســـتمر الـــذ  ي عـــد 

وأســاس جــودة التــدقيت الــداخلي حيــث أشــارت المعــايير المهنيــة Six Sigmaأســاس فلســبة تقنيــة 



 Six Sigma.. جودة التدقيت الداخلي وعالقتها بتقنية ............لثالمبحث الاا:لاانيالبصل ا
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للتـــدقيت الـــداخلي إلـــى أهميـــة التحســـين المســـتمر ألداء أجهـــزة التـــدقيت الـــداخلي مـــن خـــالل معيـــار 
تأكيـــد وتحســـين الجـــودة، ومعيـــار طبيعـــة العمـــل الـــذ  يتضـــمن تحســـين عمليـــات الحوكمـــة  برنـــامج

دارة المخــــاطر، ومعيــــار توصــــيل النتــــائج إلتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة بهــــدف التحســــين  والرقابــــة وا 
( أدنــاه 7المســتمر، وهكــذا بقيــة المعــايير األخــرى ، ولعــل الصــورة تتضــح أكاــر مــن خــالل الجــدول )

.والمعايير المهنية للتدقيت الداخليSix Sigmaط معايير تقنية الذ  يعرض تراب
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7جدول )
 وما يقابلها من معايير التدقيق الداخلي Six Sigma معايير تقنية






 مايقابلها من معايير التدقيت الداخلي Six Sigmaمعايير تقنية 

 دعم والتزام اإلدارة العليا

 ةالغرض , والسلطة , والمسؤولي
 االستقاللية والموضوعية

 مراقبة التقدم المحرز
 التواصل وقبول المخاطر

 التحسين المستمر

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة
 طبيعة العمل

 العملتخطيط 
 النتائج توصيل

 الكباءة والعناية المهنية الموارد البشرية والتدريب
 ليط التدقيت الداخانش إدارة العمليات واألنظمة

 أداء العمل قياس األداء ونظام الحوافز
 المصدر : إعداد الباحث 
 

تــم التطــرت فــي هــذا المبحــث إلــى جــودة التــدقيت الــداخلي وأهــم المقومــات لتحقيقهــا وعالقتهــا بتقنيــة 
Six Sigma سييتمفيياللصيلالثاليثتحلييلو ييا ، ولكي يتم ترجمـة هـذه العالقـة واإلفـادة منهـا

 التد يقالداخلي.أداء أجهزة هذهالتقنيةفيتحسينجودةيراستخداممعايأثر
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 األولالمبحث 
 توصيف العينة وأدوات البحث

 
 
 
 
 

 أوال  : التعريف بعينة البحث
 

 

ومية تمال يتضمن هذا المحور مقدمة تعريبية بعينة البحث والتي تتمال بسب  وحدات حك 
سب  تشكيالت وزارية مختلبة، وقد تم إختيار تلك الوحدات من قبل الباحث ألهميتها وتنوع 
الخدمات التي تقدمها بحسب تنوع القطاع فضاًل عن أن تلك الدوائر هي الدوائر الرئيسية في 

قابة محافظة النجف األشرف وتصدر لها حسابات ختامية ويتم تدقيقها سنويًا من قبل ديوان الر 
المالية وبالتالي ممكن اإلستبادة من التقارير الصادرة الخاصة بكل وحدة، وقد قام الباحث 
بالحصول على تلك المعلومات من خالل المقابالت الشخصية والواائت التي تم الحصول عليها 

 من قبل هذه الوحدات وتقارير ديوان الرقابة المالية أيضًا , وهذه الوحدات هي كما يأتي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة الكوفة  -1
( في 951تأسست جامعة الكوفة بموجب قرار مجلس قيادة الاورة )المنحل( رقم ) 

( في محافظة التربية للبنات و البقه ، و الطب ، ) وقد ضمـت عند تأسيسها كليــات 23/12/1987
 ألغيتوقد  (التربية البنيةو الهندسة، و القانون، )وهي  ،واالث كليات في محافظة بابلالنجف 

جامعة بابل ومن ام أعيدت بقرار مجلس قيادة الاورة بكلياتها  وألحقت( 1991) الجامعة عام
الزراعة، و العلوم، و الهندسة، و الطب، )لتضم كليات  1/9/1991( في 321)المنحل(  المرقم )

( مكاتب 3( مراكز أبحاث و )4( كلية و )19) الجامعةب ترتبطوحاليًا  (اآلدابو التربية للبنات، و 
( موظف 2556)ي وـ( تدريس1590( منهم )4146ن في الجامعة )ـوقد بلر عدد العاملي استشارية

 .إدار  وفني
 1988( لسنة 40قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )أما أهداف الجامعة فقد حددها 

 وهي كما يأتي : والقرارات والتعليمات الملحقة به)المعدل( 
  ييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والاقافية في المجتم .حداث تغإ 
   توجيه المؤسسات التعليمية والبحاية بما يحقت التباعل المستمر بين البكر والممارسة باتجاه

تحقيت األصالة والرصانة العلمية والتباعل م  التجارب والخبرات اإلنسانية بالشكل الذ  يأخذ 
مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصواًل إلى بناء أجيال جديدة مسلحة بالعلم  خصوصية بالحسبان
 .ومتشربة بالمبادئ والقيم الساميةوالمعرفة 

  نسانية ومتطلبات تطوير المجتم .الالمعرفة ا تلبية احتياجات خطط التنمية في جمي  فروع 
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  م  الدول والمؤسسات  توسي  وتوايت أواصر التعامل بالعالقات العلمية والاقافية والبنية
 العلمية المختلبة في جمي  أنحاء العالم.

 
 
 
 

اإلدارية التابعة والبنية و  من خالل األقسام العلمية أنشطتها لتحقيت تلك األهدافتمارس الجامعة و 
التعليم العالي  وصناديت ستشاريةالكليات والمراكز العلمية والاقافية والمكاتب اال فضاًل عنلها 

 ام هي :وهذه األقس
دارة نشــاط المـؤتمرات والنــدوات والمجـالت الصــادرة إوهـو المســؤول عـن  بحــث والتطــوير:قسـم ال -

 والكتب المنهجية والبحوث .

هـــو المســـؤول عـــن حركـــة قبـــول وانتقـــال الطلبـــة وتـــوزيعهم علـــى كليـــات  : قســـم شـــؤون الطلبـــة -
 الجامعة وحسب خطة القبول التي تضعها الوزارة.

ـــل الدراســات والتخطــيط  : التخطــيط والمتابعــةالدراســات و قســم  - يتــولى إعــداد التقــارير التــي تبص 
علـــى الصـــعيد الجـــامعي واالحصـــائية الخاصـــة بالتدريســـيين والطلبـــة والمـــوظبين وتنظـــيم قاعـــدة 

عداد الخطط الجامعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد  . بيانات وتقديم المقترحات وا 

يتـولى إعـداد الـدورات المقامـة داخـل وخـارج الجامعـة والتعـاون مـ  الـدوائر  : التعليم المسـتمرقسم   -
 .والمؤسسات فيما يخي هذه الدورات كذلك هو مسؤول عن البولدرات والنشرات وورأل العمل

تخــرج وكــذلك بمـــنح أو تأييــد وهــو القســم الـــذ  يقــوم بمــنح وايقــة  قســم التصــديقات والوثــائق : -
 اطبة مكتب مبتأل العام في الوزارة صحة صدور ويكون عن طريت مخ

وهــو المســـؤول عــن الحلقــات الدراســـية والزمــاالت والبعاـــات  : العالقــات الثقافيـــةقســم البعثـــات  -
يبادات ومتابعة االتباقيات العلمية التي تقيمها الجامعة مـ  جهـات اخـرى وترشـيح التدريسـيين إلوا

 والموظبين ذو  العالقة.

 المهام المالية والمحاسبية في الجامعة. عنالمسؤول  وهو : قسم الشؤون المالية -

هـو المسـؤول عـن التعريـف بأنشـطة الجامعـة العلميـة والاقافيـة  : قسم العالقات العامة واإلعـالن -
 ت بالمظهر الحضار  للجامعة .يليوالقيام بتغطيتها بالشكل الذ  

ة وتنظـــيم وتخطـــيط األنشـــطة وهـــو القســـم المســـؤول عـــن إدار  : قســـم التربيـــة الرياضـــية والفنيـــة -
 الرياضية والبنية في الجامعة من إقامة واستضافة البطوالت الرياضية . 

هو المسؤول عن متابعة تنبيذ مشـاري  الخطـة االسـتامارية والتخطـيط  : الهندسيةقسم الشؤون  -
واسـطة شراف المباشـر علـى األعمـال التـي تقـوم بهـا الجامعـة بفضاًل عن االللمشاري  المستقبلية 

 . المقاولين

نجـــاز المهـــام اإلداريـــة والقانونيـــة فـــي إذ  يقـــوم بوهـــو الـــ  : واإلداريـــة ةقانونيـــشـــؤون الالقســـم  -
 .الجامعة ويكون ارتباطه بالمساعد اإلدار 
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ويـــرتبط  لجامعـــةل ةوالعلميـــ ةواإلداريـــ ةالماليـــ ةنشـــطاألويقـــوم بتـــدقيت  :  قســـم التـــدقيق الـــداخلي -
شيعبةتيد يق،وشيعبةتيد يقالرواتياوالمحاتيرا  القسم من شـعبتينويتكون برئيس الجامعة ، 

   يلادا المشتريا واال

هـو القســم المســؤول عـن متابعــة وتوايــت إجـراءات ضــمان الجــودة فــي  : لجــودة واالعتمــادقســم ا -
ويكــون ارتباطــه  الكليــات والمراكــز ومتابعــة الخطــة الســنوية وتنبيــذ قــرارات مجلــس ضــمان الجــودة

 جامعة .برئيس ال

ــة المركزيــة - وتقــوم بتــوفير الكتــب العلميــة والــدوريات والمجــالت للطلبــة  : األمانــة العامــة للمكتب
 واألساتذة ورفدهم بالمصادر العلمية القيمة.

وهي المديرية المسؤولة عن إيجـاد سـكن مالئـم للطلبـة المقبـولين مـن مديرية األقسام الداخلية :  -
 سكن الالئت للتدريسيين والموظبين.خارج المحافظة وكذلك توفير ال

 
 
 
 
 
 
 

وقد حصلت الجامعة على المرتبة األولى وطنيًا في اعتماد برامج تحسين النوعية لضمان الجودة 
قسم  -دائرة البحث والتطوير -التعليم العالي والبحث العلمي ( بحسب كتاب وزارة2010لعام )

 .31/3/2010 ( في2325رعاية العلماء والمبدعين ذ  العدد )ب.ت/
 
 دائرة صحة النجف األشرف  -2

لتقديم الخدمات الطبية والعالجية والوقائية  1976تأسست دائرة صحة النجف في عام  
)المعدل( وقانون وزارة الصحة رقم  1981( لسنة 89وبعد صدور قانون الصحة العامة رقم )

دماتها إلى سكان ختقدم  فهي )المعدل( تطورت مؤسسات هذه الدائرة وتوسعت 1983( لسنة 10)
( 15)و ( مستشبيات ومستشبى ميداني متنقل7أقضيتها ونواحيها من خالل )مركز المحافظة و 
( مركزا 79( قطاعات للرعاية الصحية األولية يتب  لها )6كما ترتبط بالدائرة )، مركز تخصصي 

 التابعة لها . صحيًا موزعة في مركز المحافظة واألقضية والنواحي
فضاًل عن الشعب التابعة لها  ( أقسام تقوم بمهام مختلبة9)الدائرة أنشطتها من خالل  وتمارس

 ويرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام يرتبط به بشكل مباشر قسم التدقيت الداخلي . 
 1983( لسنة 10( من قانون وزارة الصحة رقم )1حددتها المادة )أما األهداف المقررة للدائرة فقد 

))تهيئة المستلزمات الضرورية التي تكبل للمواطن حت التمت  باللياقة الصحية بـــــــ  )المعدل(
وقد ، وفت ما هو مبين في قانون الصحة العامة((  على عقليًا ونبسيا واجتماعياالكاملة بدنيًا و 

)المعدل( الخدمات الصحية الوقائية اهتمامًا  1981( لسنة 89أولى قانون الصحة العامة رقم )
 بيرًا باعتبارها أساسا ومرتكزا للسياسة الصحية والخدمات الواجبة على الدولة.ك
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 المديرية العامة للتربية في محافظة النجف األشرف -3
نبصال لواء النجف األشرف إبعد  1976تأسست مديرية تربية النجف األشرف في عام  

العامة لتربية كربالء ام استقلت عنها عن محافظة كربالء المقدسة لترتبط إداريًا وماليا بالمديرية 
بعد تحويلها إلى مديرية عامة لتعنى بقضايا التربية والتعليم في المحافظة  1983الحقا في العام 

( مدرسة ورياض 64( مدرسة ومعهد ورياض أطبال حكومية و)960من خالل اإلشراف على )
 . أطبال أهلية موزعة على امتداد الرقعة الجغرافية للمحافظة

 ( قسمًا ، 20وتمارس المديرية أنشطتها من خالل األقسام والشعب التابعة لها حيث تحتو  على )
قسم تربية و )قسم تربية الكوفة،  ترتبط بها ، منها انهإال إ األقسام تق  خارج المديرية هذه بعض

النشاط قسم و قسم محو األمية، و قسم اإلعداد والتدريب، و قسم اإلشراف التربو ، و المناذرة، 
ويرأس المديرية موظف بدرجة مدير عام ( ، قسم الشؤون البنيةو قسم التعليم المهني، و الرياضي، 

 . الذ  يرتبط به قسم التدقيت الداخلي بشكل مباشر
( 2بموجب المادة )  2011( لسنة/ 22قانون وزارة التربية رقم ) أهداف المديرية فقد حددهاأما 
 وهي على النحو اآلتي :منه 
  نشئة جيل واع مؤمن بالل والقيم الدينية واألخالقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته ت

أرضًا وشعبًا وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأ  والتعبير مؤمن بالتعلم عامل أساس لتقدم 
 المجتم  معتز بالتراث العراقي واقافة التنوع القومي والديني منبتح على الاقافات العالمية.

  شئة جيل ينبذ جمي  صير التعصب والتمييز بما ينسجم م  أحكام الدستور.تن 
  .توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم والمعرفة وأساليب التبكير المعاصرة 
  .تنمية قدرات الطالب اإلبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جسميًا وعقليًا واجتماعيًا وروحيًا 
  ة والعمل باتجاه استامار أفضل الموارد البشرية وتحقيت تعزيز دور التربية والتعليم في الحيا

 التنمية الشاملة.
 
 ديوان محافظة النجف األشرف -4

( من قانون المحافظات رقم 4بموجب أحكام المادة ) 1970تأسست المحافظة عام  
، وفي  النجف قضاء يتب  إداريًا وتنظيميًا إلى محافظة كربالء تع د  حيث ،  1969( لسنة 159)

سم محافظة النجف ، ٱانبصلت عن محافظة كربالء وأصبحت محافظة مستقلة ب 1976عام 
ارتبطت بوزارة الحكم المحلي إال إنها أعيد ارتباطها  1979وكانت ترتبط بوزارة الداخلية وفي عام 

استحدات وزارة  2003بعد إلغاء وزارة الحكم المحلي ، وبعد عام  1991بوزارة الداخلية في عام 
ديات واألشغال العامة وارتبطت المحافظة بها ، وبعد صدور قانون المحافظات رير المرتبطة البل
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المحافظة من  تع د  (2013لسنة  19)الذ  ع دل بالقانون رقم  2008( لسنة 21بإقليم رقم )
، أما عالقتها بوزارة الدولة لشؤون المحافظات فهي ألرراض التنسيت  الدوائر رير المرتبطة بوزارة

 فقط .
 ويرأس المحافظة المحافظ وهو بدرجة وكيل وزير وله نائبان بدرجة مدير عام .

( 4ويرتبط بالمحافظة فضاًل عن هيئة اإلعمار بكافة األقسام والشعب والوحدات التابعة لها )
( نواحي ، واألقضية هي ) النجف ، والكوفة ، والمناذرة ، والمشخاب ( ويرأس كل 8أقضية و )
ام ويكون بدرجة مدير عام ، أما النواحي فهي )الحيدرية ، والشبكة ، والعباسية ، قضاء قائمق

والحرية ، والحيرة ، والقادسية ، والرضوية ، والنور( ويرأس كل ناحية مدير الناحية ويكون بدرجة 
سم مجلس القضاء ومجلس ٱمعاون مدير عام ، ويكون لكل من القضاء والناحية مجلس محلي ب

 ى التوالي يرأس كل منهما عضو بدرجة معاون مدير عام .الناحية عل
( قسم فضاًل عن الشعب 13وتمارس المحافظة أنشطتها من خالل أقسامها البالر عددها )

 والوحدات التابعة لها ، علمًا إن قسم التدقيت الداخلي يرتبط بالمحافظ بشكل مباشر .
 ما يأتي :أما أهداف المحافظة بموجب القانون فيمكن تلخيصها ب

وصيانة  والمساواة بين أفراد الشعب والعدالة تطبيت مبادئ الحريةو  استتباب األمن والنظام -
 . الطبيعيين والمعنويين لألشخايحماية حقوت الملكية و  حريتهم الشخصية

دارةالعناية بالجوام  والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد  -   . حسنة إدارةالوقف  أمالك وا 
  . الشعب وتهيئة البري المتكافئة لهم أفرادية بتعميم الاقافة والتعليم على العنا -
نمائهاالمحافظة على الاروة الوطنية  -   والقضاء على البطالة والزراعة واتخاذ ما يلزم لتقدم الصناعة وا 
 .العناية بالسياحة واالصطياف ، و األاريةالمحافظة على اآلاار القديمة والمحالت  -
  . ومنشآتها واإلسكانعلى مشاري  االنتقال العامة  واإلشرافية العنا -
  . االهتمام بالطرت العامة وتأمين المواصالت بصورة مريحة وأمينة -
 واألنشطة الرياضية . العناية بالمشاري  التي تستهدف رعاية الشباب -
  
 مديرية بلدية النجف األشرف -5

ة حكم العامانيين للعرات ومن خالل مد 1869 نةيعود تأسيس البلديات في العرات إلى س 
ل االنكليز محل العامانيين في حكم العرات اقروا بقاء بعض تلك تضمنها بلدية النجف ولما اح

ارتبطت بوزارة البلديات  1931 خر منها وفي سنةالبلديات بضمنها بلدية النجف والغوا البعض اآل
ارتبطت بوزارة  1958 عامإال إنه في  1931 نة( لس84) وفت قانون إدارة البلديات رقمعلى 

ارتباطها بوزارة الداخلية عام  رتبطت بوزارة الحكم المركز  وقد أعيدا 1976 في عامو الداخلية 
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وزارة  تشكيالت واحدة من األشرف أصبحت بلدية النجف 9/4/2003وبعد أحداث  1992
 .مديرية البلديات العامة  البلديات ضمن
نتهاءً  ستة لىعوتقسم البلدية  بالقسم البلد  السادس كل قسم  أقسام ابتداًء بالقسم البلد  األول وا 

، ويرأس المديرية موظف بدرجة مدير، وتحتو  يمال مناطت معينة من محافظة النجف األشرف 
( شعبة فضاًل عن الوحدات التابعة لها , وهذه الشعب البعض منها يرتبط بالمعاون 14على )

 خر يرتبط بالمعاون اإلدار  ومنها شعبة التدقيت الداخلي .البني والبعض اآل
والتي يمكن إجمالها  1964( لسنة 165)قانون إدارة البلدية رقم أما أهداف المديرية فقد حددها 

 -باآلتي:
 التطور الذ  سيطرأ عليها . بالحسبانإعداد وتنبيذ التصميم األساسي للمحافظة واألخذ  -
 ي السكنية ضمن الضوابط المحددة للتوزي .إفراز وتوزي  األراض -
نشاء الحدائت ومعالجة الشوارع ، و  كساءإ - زراعة المناطت الخضراء ضمن التصميم األساسي وا 

 والمتنزهات العامة.
زالة التجاوزات على ها التاريخي والحضار  ، و مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراا - ا 

 . التصميم األساسي للمحافظة
نشاء مواق  الطمر الصحي النظامي حسب التعليمات البيئية .و  ردم المستنقعات والبرك -  ا 
 .تنظيف المناطت السكنية والتجارية والصناعية والشوارع واألرصبة  -
 جملة.تهيئة وتعيين محالت لبي  الخضروات بال، و إنشاء مجازر صحية ونظامية  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األشرفمديرية زراعة النجف  -6
 
 

 عام ، وفي سم )رئاسة المنطقة الزراعية في النجف(ٱب 1976 المديرية في عام تأسست 
 1993 عام والر ( ، وفي الزراعة وسميت بــــ )مديرية النجف ر  مديرية م  دمجها تم 1986
األشرف وتم فصلها عن  النجف زراعة مديرية سمهاٱ وأصبح( 7) رقم الزراعة وزارة قانون صدر
التابعة  تتوزع على األقضية والنواحي شعب زراعية( 9) حالياً  المديريةب وترتبط ، ية الر مدير 

 لمحافظة النجف األشرف .
ويرأس المديرية موظف بدرجة مدير يرتبط به بعض األقسام بشكل مباشر منها قسم التدقيت 

لتحقيت أهداف ( شعب تؤد  مهام مختلبة 7( أقسام و )10الداخلي حيث تحتو  المديرية على )
 رقم قانونال من (األولى المادة) ني في ةالوارد الزراعة وزارة فاهدأ المديرية التي تستمدها من

 الزراعية البحوث إجراء خالل من الزراعية التنمية تحقيت)) على نصت والتي 1993 لسنة( 7)
 الزراعة ونشر حيوانيوال النباتي اإلنتاج ميادين في الخدمات وتعديل نتاجيةاال ةـالعملي لتطوير
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 والتعاون واإلرشاد الوقاية مجاالت في العمل وتطوير الزراعية اتـالمستلزم وتوفير الحدياة
 الزراعية والتشريعات الزراعي اإلصال  قوانين تطبيت ىـعل تعمل كما,  الزراعي والتدريب
 ( .(وتنبيذ خطة التنمية القومية والبرامج الزراعية المنباقة عنها األخرى

كما ينظم عمل المديرية عدة قوانين فضاًل عن قانون وزارة الزراعة المذكور نبًا منها )قانون 
الخاي بتأجير  1983لسنة  35،  وقانون رقم  1970لسنة  117اإلصال  الزراعي رقم 

 األراضي للشركات واإلفراد( فضاًل عن القوانين والقرارات األخرى .
 
 ألشرفمديرية خزينة محافظة النجف ا -7

( 1970تشكيالت وزارة المالية في عام ) كواحدة من مديرية خزينة النجف تااستحد 
رتبط بالمديرية عدد من لنواحي في محافظة النجف األشرف ويوتتب  لها ماليات األقضية وا

( دائرة ، ودائرة واحدة 27حسابات اإلدارات المطبقة للنظام المحاسبي الحكومي المركز  وعددها )
 .ة الخزينة يللنظام المحاسبي الحكومي الالمركز  يتم تمويلها من قبل مدير مطبقة 

( أقسام تمارس نشاطها من خاللها ، ويرأس المديرية موظف بدرجة 7وتحتو  المديرية على )
 مدير .

 1940( لسنة 28وتحكم عمل المديرية عدة قوانين وأنظمة منها قانون أصول المحاسبات رقم )
وتعديالته ، وقانون اإلدارة المالية والدين  1981( لسنة 92ون وزارة المالية رقم )وتعديالته ، وقان

 1990( لسنة 1، فضاًل عن النظام الداخلي لوزارة المالية رقم ) 2004( لسنة 95العام رقم )
 وتعديالته .

 
 
 

 1981( لسنة 92أما األهداف الرئيسة للمديرية فهي محددة بموجب قانون وزارة المالية رقم )
 )المعدل( وكما يأتي :

 
 
 

إدارة وتنظيم أموال الدولة ومراقبة سالمة التصرف بها بما في ذلك تحقيت االستخدام  -
 األمال للسيولة النقدية المتاحة .

 إدارة الخزائن وتعزيز مصادر تغذيتها . -

ئتمانية تقديم االستشارات إلى دوائر الدولة والقطاع العام في المسائل المالية والنقدية واال -
والمصرفية والتأمينية والخدمة وتدريب الكوادر الحسابية والمالية بما يضمن تطبيت 

 األنظمة المحاسبية بشكل دقيت وكبوء .
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 ) االستبانه ( ومراحل اعدادها البحث أداة:  ثانيا  
جانب التطبيقي من البحث وذلك خاصة بجم  البيانات المتعلقة بال استبانة أ عدت 

( استبانة 116فقد وزعت ) اد بالدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت موضوع البحث ،سترشباال
على جمي  أفراد عينة البحث والتي تتكون من اإلدارات العليا ورؤساء أقسام الحسابات ورؤساء 
ي فرت عمل هيئات ديوان الرقابة المالية فضاًل عن جمي  األفراد العاملين في أقسام التدقيت الداخل

%( وهي نسبة استرداد 92( استبانة أ  ما نسبته )107في الوحدات عينة البحث ، واستردت )
( استبانات لعدم استيبائها للشروط المطلوبة وتكامل 6عالية ، وبعد البحي استبعدت )

( 101المعلومات فيها ، وبذلك يكون عدد االستبانات المستوفية لشروط التحليل والدراسة )
( في أدناه يوضح عدد 8%( من االستبانات المستردة ، والجدول )94شكل نسبة )استبانة وهي ت

ونسبة االستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والصالحة للتحليل لكل وحدة من الوحدات عينة 
 البحث :

 
 
 
 

 (8جدول )
   ستبانات الموزعة والمستردة والمستبعدة والصالحة للتحليليوضح عدد ونسبة اال

 
 
 
 

  ت
 ســــــــــم الوحــــدةإ

نسبة  ســــتبانــــــــــــــــاتالعـــــــــــــــــــــدد ا
 سترداد %اال

2 ÷ 1 

نسبة الصالحة 
 للتحليل %

4 ÷ 2 
 الموزعة

1 
 المستردة

2 
 المستبعدة

3 
 الصالحة

4 
  100  100 11 - 11 11 جامعة الكوفة 1
  88  93 22 3 25 27 مديرية التربية 2
  96  85 22 1 23 27 دائرة الصحة 3
  100  100 13 - 13 13 ديوان المحافظة 4
  83  86 01 2 12 14 مديرية البلدية 5
  100  93 14 - 14 15 مديرية الخزينة 6
  100  100 9 - 9 9 مديرية الزراعة 7

  94  92 101 6 107 116 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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 ين:ئجز  على قسمت االستبانهوقد 
ويتعلت بالمعلومات الديموررافية التي تصف بعض خصائي العينة ، ويتكون من الجزء األول : 

 ( فقرات . 6)
 ( فقرة موزعة على محورين :47ويتعلت بمحاور االستبانه ، ويتكون من )الجزء الثاني : 
في الوحدات الحكومية  Six Sigmaتقنية بمعايير  لتزامفر واالامدى تو يتناول  المحور األول :

 . Six Sigma( فقرة موزعة على معايير تقنية 16، ويتكون من ) عينة البحث
بتطبيت معايير جودة التدقيت  عينة البحثالوحدات الحكومية  التزاممدى  يتناولالمحور الثاني : 

 اخلي .( فقرة موزعة على معايير جودة التدقيت الد31، ويتكون من ) الداخلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعني مطبت  "3"( مستويات ، حيث الدرجة 3وكان التدرج في مستوى اإلجابة عن كل فقرة مكون من )
تعني رير مطبت ، وهذا التدرج  "1"تعني مطبت إلى حٍد ما ، والدرجة  "2"بشكل كبير ، والدرجة 

 ( أدناه : 9اعتمده الباحث وفقًا لمقياس ليكرت الاالاي ومالما مبين في الجدول )
 
 
 
 
 

 (9جدول )
 مقياس ليكرت الثالثي للتدرج في مستوى اإلجابة

 
 
 

 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير اإلجـــابــــة
 1          2           3          الدرجة أو الوزن 

 
 

تتعلت ببقرات ربط اإلجابة الواردة في االستبانه م  ما هو مطبت فعاًل تم طلب معلومات ولغرض 
( ، من أجل قياس دقة اإلجابة ، فضاًل عن ذلك تم ربط 4االستبانه ومالما موضح بالملحت رقم )

بعض البقرات بالمالحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية الخاصة بالوحدات عينة البحث 
أكانت بالنبي أم  ، حيث سيسهم ذلك من وجهة نظر الباحث في دعم تحليل وتبسير النتائج سواء

 اإلابات .
 

 

 قياس صدق وثبات االستبانة 

، أما الابات فيعني التأكد  نها سوف تقيس ما أعدت لقياسهستبانة يعني التأكد من أصدت اال
من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبًا لو تكرر تطبيقها على األشخاي ذاتهم في أوقات مختلبة 

 ها بشكل كبير .أ  اإلستقرار في النتائج وعدم تغيير 

 
 
 
 

 قتين :يتم التأكد من صدت فقرات أداة البحث بطر :  ستبانةقياس صدق اال 
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 بعد عرض أداة البحث بشكلها األولي على األستاذ المشرف:  قياس الصدق الظاهري -1
( على مجموعة من الخبراء لغرض التحكيم وبيان رأيهم حول 2وتعديلها ع رضت )الملحت رقم 

ومدى تغطية فقرات االستبانة  بين البقرات الموضوعة وبين المحور الذ  يتم قياسهمدى التوافت 
ألبعاد البحث ومدى مالئمة مقياس اإلجابة ومدى كباية المعلومات العامة عن العينة. وقد بلر 

( خبير بين أكاديمي كأساتذة جامعات ومهني كمحاسبين قانونيين من 13عدد الخبراء المحكمين )
( يبين أسماء الخبراء 1ن الرقابة المالية ومكاتب تدقيت الحسابات ، والملحت رقم )موظبي ديوا

واختصاصاتهم ومواق  عملهم . وبعد جم  االستبانة من المحكمين تم تحليل وتوحيد المالحظات 
جراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة ، حيث تم تعديل  الواردة فيها وا 

يموررافية والخاصة بالمؤهل العلمي ، وتم دمج بعض البقرات على سبيل الماال المعلومات الد
عادة صيارة بعضها كالبقرات المرقمة )10و  9البقرات المرقمة ) ( 45، 20، 11، 6( ، وا 

 ( .3لتصبح بشكلها النهائي كما في الملحت رقم )
 

 قياس الصدق الداخلي )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة( :  -2
االستبانة م  المجال أو البعد تسات كل فقرة من فقرات يقصد بالصدت الداخلي مدى ا 

، ويتم احتساب ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة  تنتمي إليه الذ 
( معامالت االرتباط بين كل فقرة من 5الكلية للمجال )المعيار( التابعة له ، ويبين الملحت رقم )

االستبانة وبين المعدل الكلي لبقرات كل مجال ، والذ  يبين أن معامالت االرتباط المبينة  فقرات
  r( وقيمة  0.05( ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من )0.05دالة عند مستوى داللة )
قة فقرات االستبانة صاد ( وبذلك ت ع د  0.196الجدولية والتي تساو  )  rالمحسوبة أكبر من قيمة  
 لقياس ما وضعت لقياسه .

 
  ألبا كرونباخ من خالل معامل فقرات أداة البحث اباتمن  تم التحقت:  ستبانةاال ثباتقياس   

Cronbach's Alpha  ،االستبانة األول محور  ( ل0.943،  0.934) تهبلغت قيم حيث
( 10ين بالجدول )( لجمي  فقرات االستبانة وكما مب0.957والااني على التوالي ، وأيضأ بلغت )

في أدناه ، وهذا يدل على أن معامالت الابات كانت مرتبعة ،  إذ تتراو  قيمة ألبا ما بين )صبر 
ن القيمة المقبولة إحصائيًا لمعامل ألبا هي )1( وتكون مرتبعة كلما اقتربت من )1 –  60( ، وا 

تعطي المزيد من  %( لجمي  فقرات االستبانة وهي نسبة عالية 95%( فأكار في حين بلغت )
 الاقة في استخدام االستبانة وقدرتها على تحقيت أهداف البحث .
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 (10جدول )     
 معامل الثبات ألفا كرونباخ       

 
 
 

 معامل ألبا كرونباخ عدد البقرات عنــــــــــــوان المحــــــــــــــــــــــــــور رقم المحور
في  Six Sigmaتقنية بمعايير  لتزامفر واالامدى تو  األول

 0.934 16 الوحدات الحكومية عينة البحث.
الوحدات الحكومية في محافظة النجف  التزاممدى  الاانـــي

 0.943 31 األشرف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخلي .
 0.950 47 االستبانةجميـــــــــــــــــــــــــــ  فقـــــرات 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معالجات والمقاييس اإلحصائية المستخدمةال:  ثالثا  
ستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم البيانات وترميزها تم تبريغها با بعد جم  

Statistical Package for Social Science (SPSSاإلجتماعية ) وفيما يأتي مجموعة ،
 :من المعالجات والمقاييس اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات 

والذ  يستخدم (Sample Kolmogorov-Smirnov-1سمرنوف ) –اختبار كوملجروف  -1
 لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتب  التوزي  الطبيعي أم ال .

البحث )اإلدارة العليا  مدى التوافت في إجابات فئات عينة معرفةل Kruskal-Wallisاختبار  -2
 قت الخارجي( .،والتدقيت الداخلي، ومدير الحسابات، والمد

التكرارات والنسب المئوية ، ومقاييس النزعة المركزية )الوسط الحسابي( ، ومقاييس التشتت  -3
)االنحراف المعيار ( ، لغرض تحليل المعلومات الديموررافية وتحديد إستجابات أفراد العينة تجاه 

 ها الحسابي .فقرات محاور االستبانة وكذلك للتعرف على مدى انحراف اإلجابات عن وسط
لقياس درجة االرتباط بين (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -4

 متغيرين ، وقد استخدم في اختبار البرضيات والتأكد من االتسات الداخلي لبقرات االستبانة .
 ( للتأكد من ابات فقرات االستبانة .Cronbach's Alphaمعامل ألبا كرونباخ ) -5
One sample T testلمتوسط عينة واحدة )  Tإختبار   -6 لمعرفة البرت بين متوسط البقرة (

 . "2"والمتوسط الحياد  
باستخدام تحليل التباين األحاد    Fتحليل االنحدار المتعدد والبسيط م  اختبار  -7
(ANOVA)One Way Analysis of Variance لغرض اختبار البرضيات وأيضًا ،

  بروت بين متوسطات االث مجموعات أو أكار من البيانات .معرفة ال

 للوحدات عينة البحث .Sigmaلبيان مستوى معايير Six Sigma Calculatorبرنامج  -8
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 المعلـومــات العامـــة ) الديموغرافية ( للعينة ::  رابعا  
 : أتيوكما ي ،( المعلومات الديموررافية لعينة البحث11يلخي الجدول ) 

 
 

 (11جدول )
 عينة البحثلوصف  المعلومات الديموغرافية

 
 

 النسبة % العدد أو )التكرار( البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المتغيــــــــــــــــــر ت

 فئات العينة 1

 5.9 6 إدارة عليـــــــــــا
 80.2 81 تدقيت داخلي
 6.9 7 حسابات

 6.9 7 )ديوان الرقابة المالية(تدقيت خارجي 
 100 101 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 المؤهــــــــــل العلمــــــــــــــــــــي 2

 3 3 إعداديــــــــــــة
 16.8 17 دبلوم بعد اإلعدادية

 71.2 72 بكالوريوس
 2 2 دبـلوم عالــي

 5 5 ماجستير أو ما يعادلها 
 2 2 دكتوراه أو ما يعادلها

 100 101 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 اإلختصـــاي 3
 68.3 69 محاســــــــــــــــــبة

 16.8 17 إدارة
 14.9 15 أخـــــــرى

 100 101 ـــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنوات الخبرة 4

 18.8 19 سنوات 5أقل من 
 36.6 37 سنوات 10 – 5

 12.9 13 سنة 15 – 11
 4 4 سنة 20 – 16
 8.9 9 سنة 25 – 21

 18.8 19 سنة 25أكار من 
 100 101 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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5 

 : الدورات التدريبية
 
 
 
 
 
 

 في مجال التدقيت
% من 36وهي تشكل نسبة 

 مجموع الدورات

 16.8 17 ال يـــــــــــــــــوجــد
 56 28 دورة 3 – 1
 26 13 دورة 6 – 4
 18 9 فأكار - 7

 100 50 المجمــــوع
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 في مجال المحاسبة
% من 31وهي تشكل نسبة 

 مجموع الدورات

 68 35 دورة 3 – 1
 16 8 دورة 6 – 4
 16 8 فأكار - 7

 100 51 المجمــــوع
 
 
 
 
 
 
 

 

 في مجال الحاسوب
% من 16وهي تشكل نسبة 

 مجموع الدورات

 94 46 دورة 3 – 1
 6 3 دورة 6 – 4
 - - فأكار - 7

 100 49 المجمــــوع
 
 
 
 
 
 
 

 

 أخـــــــــــرى
% من 17وهي تشكل نسبة  

 مجموع الدورات

 85 29 دورة 3 – 1
 9 3 دورة 6 – 4
 6 2 فأكار - 7

 100 34 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 
 
 
 
 
 
 

من أفراد عينة البحث هم من موظبي  %( 80.2نسبة ) أأعالهفي يتضح من الجدول 
حيث إن فئة %( هم كٌل من الحسابات والتدقيت الخارجي ،  6.9قسم التدقيت الداخلي ، وأن  )

الحسابات تتمال بمدير  قسم الحسابات وفئة التدقيت الخارجي تتمال برؤساء فرت عمل هيئات 
ديوان الرقابة المالية في الوحدات عينة البحث ، أما اإلدارة العليا والتي تمال مدير  الوحدات 

م التدقيت %( ، ويلحظ بالررم من التركيز على كادر قس 5.9عينة البحث فكانت تشكل نسبة )
الداخلي إذ إنه صلب موضوع البحث إال أن هناك تنوع في أفراد العينة لتماسها المباشر بعمل 
التدقيت الداخلي ، حيث إن اإلدارة العليا لها تأاير كبير في عمل التدقيت الداخلي سواء أكان 

خذ بالمالحظات بالسلب أو اإليجاب من خالل منحه االستقاللية والحرية الكافية أو التوجيه واأل
والتوصيات التي يقدمها أو من خالل تبني وتقديم الدعم الكافي لتطبيت معايير جودة األداء، 
كذلك الحسابات التي لها إرتباط قو  بعمل التدقيت الداخلي فهو يتأار بكباءة وجدية كادر التدقيت 

األخطاء حال من خالل االرشادات والمشورة التي يحتاجها أو من خالل اكتشاف وتصحيح 
وقوعها , وكذلك يعد قسم التدقيت الداخلي نقطة انطالت عمل المدقت الخارجي أو الرقيب المالي 
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جراءات التدقيت وأحد أهم أدوات  من خالل البدء بتقييم الرقابة الداخلية لتحديد حجم العينة وا 
مى من كادر قسم الرقابة الداخلية هو التدقيت الداخلي. كما يظهر الجدول أن الغالبية العظ

%( من أفراد العينة  71.2التدقيت الداخلي هم من حملة شهادة البكالوريوس حيث إن نسبة )
%(  3%( ماجــستـــــير و) 5%( دبلوم بعد اإلعدادية و ) 16.8تحصيلهم العلمي بكالوريوس و )

ب أفراد العينة %( كاًل من الدبلوم العالي والدكتوراه ، أما االختصاصات فإن أرل 2إعدادية و)
%( ، وجاء بعدها اختصاي اإلدارة بنسبة  68.3هم تخصي محاسبة حيث بلغت نسبتهم )

%( والتي تتمال بــــــ )الطب،  14.9%( ام االختصاصات األخرى بنسبة ) 16.8)
( وهذه اختصاصات تشغلها اإلدارة والتعاونوالهندسة،والعلوم، والقانون، واإلقتصاد، واإلحصاء، 

فضاًل عن بعض أفراد التدقيت الداخلي ، ويمكن االستدالل من هذه النسب على وجود العليا 
المعلومات المناسبة لدى العينة التي تم اختيارها مما ينعكس على اإلجابة لبقرات أداة البحث . 
إال إنه من جهة أخرى يرى الباحث أن التركيز على اإلختصاصات المالية في قسم التدقيت 

نقطة سلبية ، حيث إن عمل التدقيت الداخلي هو عمل متنوع يشمل جمي  نشاطات  الداخلي يمال
الوحدة، فمن ناحية يتم إشراك كادره في لجان التدقيت الميداني لذرعات المقاوالت والتجهيز 
بمختلف أنواعها الهندسية والطبية والتقنية، ومن ناحية أخرى فهو جهاز تقويمي يتولى تقويم أداء 

متنوعة داخل الوحدة وبالتالي البد من تنوع كادره ورفده باإلختصاصات البنية المناسبة األقسام ال
لطبيعة عمل الوحدة لكي يقوم بواجبه على أكمل وجه وتقليل درجة المخاطر . ويظهر الجدول 

%( منهم لديهم سنوات خدمة تتراو  من  36.6أن أفراد العينة يتمتعون بالخبرة حيث إن نسبة )
سنة وكذلك بنبس النسبة ممن  25%( لديهم خدمة أكار من  18.8سنوات ، ونسبة ) (10 – 5)

سنة فتراوحت نسبها ما بين  25 – 11سنوات، أما سنوات الخدمة المتبقية من  5أقل من لديهم خدمة 
%( من الدورات التدريبية كانت في مجال  36وأخيرًا يشير الجدول إلى أن نسبة ) %(4-12.9)

%( ام  17%( ام مجال الدورات األخرى بنسبة ) 31ه مجال المحاسبة بنسبة )ييأتالتدقيت و 
%( ، حيث كانت المشاركة بواق  نصف أفراد العينة في كل مجال  16الحاسوب بنسبة )

ن في كافة تلك المجاالت تشير إلى أ ن النسب األعلىبعض منهم في أكار من مجال ، إال إوال
, في حين بلغت نسبة األفراد الذين لم ( دورة على األقل 3 – 1أرلب الموظبين قد شاركوا في )

 %( من أفراد العينة . 16.8يشتركوا بأ  دورة تدريبية أو تطويرية )
 

 
 
 
 

تطرت هذا المبحث إلى نظرة سريعة عن الوحدات عينة البحث والتطور التاريخي لنشأتها وأهم 
ها، كذلك تم التطرت إلى أداة البحث وقياس األهداف التي تسعى إلى تحقيقها والخدمات التي تقدم

صدقها واباتها ومراحل إعدادها، وتم عرض المعلومات الديموررافية ألفراد عينة البحث، وسيتم 
 في المبحث الااني تحليل إجابات أفراد العينة واختبار فرضيات البحث .
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 الثانيالمبحث 
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات

 
 
 

حث تحليل وتبسير البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة يتضمن هذا المب 
البحث ، تمهيدًا لمناقشة واختبار البرضيات. وقبل القيام بذلك البد من معرفة مدى وجود أو عدم 
وجود توافت في اإلجابات بين فئات العينة ليتم التعامل معها كعينة واحدة أو على مستوى كل فئه 

ت داخلي ، وحسابات ، وتدقيت خارجي( ويتم التأكد من ذلك من خالل اختبار )إدارة عليا ، وتدقي
(Kruskal-Wallis. )  وأيضًا البد من معرفة مدى اتباع البيانات للتوزي  الطبيعي من عدمه ليتم

-Kolmogorov)تحديد استخدام االختبارات المعلمية أو رير المعلمية من خالل اختبار 

Smirnov:وكمايأتي،)








 
 

للتأكـــد مـــن مـــدى  يســـتخدم هـــذا االختبـــار ( :Kruskal-Wallis)  زوالـــ –كروســـكال  اختبـــار -1
 أدناه : في (12مبين بالجدول ) مالما هو، و  التوافت في إجابات فئات العينة

 
 
 
 

 (12جدول )
 للتأكد من مدى وجود توافق في إجابات فئات العينة Kruskal-Wallis اختبار

 
 
 

 
 فئات العينة

N 

 عدد أفراد العينة
Mean Rank 
 متوسط الرتب

Chi-Square 
 مرب  كا 

 
 

df 
 درجات الحرية

 (1 –)عدد البئات 

Asymp. Sig. 
 مستوى الداللة

 69.00 6 إدارة عليا

14.350 3 .0020 
 54.12 81 تدقيت داخلي

 29.57 7 حسابات
 20.86 7 تدقيت خارجي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

داللة ومستوى  3بدرجات حرية تساو   (14.350) مة كا  سكوير هيويتضح من الجدول أن قي
متوسط وهذا يدل على وجود فروت ذات داللة إحصائية بين  (0.05)من  أقلوهو  (0020.)

سوف يتم  وهذا يعني عدم وجود توافت بين إجابات فئات العينة لذلك ،األربعة لبئات الرتب ل
توسطات إجابات الوحدات ات عينة البحث ألن مالتحليل على مستوى كل فئة لمجموع الوحد

 ( التالي :13موضح بالجدول ) مالما هوو كانت متقاربة 
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 (13جدول )
 متوسط اإلجابة على مستوى كل وحدة من الوحدات عينة البحث

 
 
 

 الوسط الحسابي ســــــــــم الوحــــدةٱ ت
 2.1 جامعة الكوفة 1
 1.9 مديرية التربية 2
 2.3 محافظةديوان ال 3
 2.1 دائرة الصحة 4
 2 مديرية الخزينة 5
 1.9 مديرية البلدية 6
 2.3 مديرية الزراعة 7

 
 
 
 
 

هذا :  (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)سمرنوف  –كوملجروف   اختبار -2
في  ال ، وهو ضرور  البيانات تتب  التوزي  الطبيعي أويستخدم لمعرفة ما إذا كانت  االختبار
اختبار البرضيات، ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزي  البيانات توزيعًا حالة 

( نتائج االختبار حيث إن مستوى الداللة لكل محور أكبر من 14طبيعيًا ، ويوضح الجدول )
 ( ، وهذا يدل على أن البيانات تتب  التوزي  الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.0.05)

 
 
 

 (14جدول )
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)اختبار التوزيع الطبيعي 

 
 
 

 مستوى الداللة عدد البقرات عنــــــــــــوان المحــــــــــــــــــــــــــور رقم المحور
في  Six Sigmaبمعايير تقنية  لتزامفر واالامدى تو  األول

 الوحدات الحكومية عينة البحث.
16 0.113 

الوحدات الحكومية في محافظة النجف  التزاممدى  الاانـــي
 األشرف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخلي .

31 0.187 

 0.279 47 رات اإلســـــــــــــــــــتبانةجميـــــــــــــــــــــــــــ  فقـــــ
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 التحليل اإلحصائي لمحاور اإلستبانة 

ي لكل فقرة من فقرات المحاور التي تضمنتها يتناول هذا الجزء الوصف اإلحصائ      
ات المعلمية االختبار  استخدام، وبما إن البيانات تتب  التوزي  الطبيعي لذلك سيتم  اإلستبانة

 :اآلتية، ول خصت النتائج وفقًا للمحاور لكل فقرة المعيار  االنحرافباستخراج الوسط الحسابي و 
 
 

في الوحدات  Six Sigmaعايير تقنية بم لتزاممدى توفر واال  -المحور األول 
 : اآلتيةالمجاالت  من الحكومية عينة البحث : ويتكون

 
 

 االختبار( أدناه نتائج 15يوضح الجدول ):  اإلدارة العليا التزامدعم و  -المجال األول 
 اإلحصائي لهذا المجال على مستوى كل فئة من أفراد العينة .

 
 

 

 (15جدول )
 اإلدارة العليا التزامدعم و ألول : تحليل فقرات المجال ا

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

ية لقسم مما ينعكس على الكباءة والعناية الوظيببمعايير الجودة والتميز في العمل  لتزاملالتوفر إدارة الوحدة بيئة مشجعة  1
يصال النتائج بالشكل المطلوب .  التدقيت الداخلي وا 

 1.86 2 2.05 2.50 حسابيالوسط ال
 0.378 0 0.650 0.548 المعياري  االنحراف

 62 67 68 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 يقدمها. تيمن النتائج والتوصيات ال واإلفادة أدائهن جودة التدقيت الداخلي ومتابعة تعنى اإلدارة بدعم وتحسي 2
 2 1.57 2.09 2.50 حسابيالوسط ال

 0 0.535 0.674 0.548 المعياري  االنحراف
 67 52 70 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

برامج ضبط الجودة والتميز ألجهزة التدقيت  ستخدامستعداد لتوفير التسهيالت والوقت واألدوات الالزمة الارة الوحدة االلدى إد 3
 الداخلي.

 1.71 1.86 1.86 2.50 حسابيالوسط ال
 0.488 0.690 0.703 0.548 المعياري  االنحراف

 57 62 62 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ت إلى حٍد مامطب مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.86 1.81 2 2.50 حسابيالوسط ال

 0.289 0.408 0.675 0.548 المعياري  االنحراف
 62 60.3 67 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما لى حٍد مامطبت إ مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال
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يتضح من الجدول السابت أن إجابات فئة اإلدارة العليا كانت تشير إلى تطبيت هذه  
%( وهو ما يدل على 83( بوزن نسبي )2.5األنشطة بشكل كبير ، إذ بلر الوسط الحسابي )

هة نظر اإلدارة العليا توفير دعم والتزام اإلدارة العليا ببرامج الجودة والتميز بصورة كبيرة من وج
 في الوحدات الحكومية عينة البحث .

في حين أشارت إجابات باقي فئات العينة إلى تطبيت تلك األنشطة إلى حٍد ما ، وكان وسطها 
%( بالررم 67 – 60.3( بوزن نسبي تراو  بين )2 – 1.81الحسابي متقاربًا حيث تراو  بين )

من  واإلفادة أدائهوتحسين جودة التدقيت الداخلي ومتابعة تعنى اإلدارة بدعم ( )2من أن البقرة )
 ( 1.57( جاءت بأقل وسط حسابي في فئة قسم الحسابات ، إذ بلر )يقدمها تيالنتائج والتوصيات ال

 %(  وهو ما يشير إلى عدم تطبيت هذه البقرة من وجهة نظر مدير الحسابات .52بوزن نسبي )
 
 

( مما يدل على عدم 0.703 – 0لمعيار  التي تراوحت بين )كما يوضح الجدول قيم االنحراف ا
 وجود تشتت كبير في اإلجابات وتمركزها حول الوسط الحسابي في تطبيت أنشطة هذا المجال .

 
 

وبشكل عام كانت نتيجة هذا المجال ما بين مطبت بشكل كبير ومطبت إلى حٍد ما ، إال إن 
الباحث من خالل الزيارات والمقابالت والحوارات المعلومات التي تم االستقصاء عنها من قبل 

( تشير إلى أن النتيجة كانت مطبقًا إلى 4الشخصية وطلب المعلومات الموضحة بالملحت رقم )
حٍد ما ومقاربة إلى رير مطبت ، إذ بلر الوسط الحسابي لهذا المجال بموجب تأشيرات الباحث 

( ، 6( وكما موضح بالملحت رقم )1.67ا )على فقراته بناًء على المعلومات التي حصل عليه
حيث لم تكن هناك معايير وبرامج واضحة ومكتوبة تتبناها اإلدارة العليا لضبط الجودة والتميز 

 ألجهزة التدقيت الداخلي .
 

ويرى الباحث أن سبب ضعف تطبيت هذه األنشطة يعود إلى عدم اإللمام والمعرفة التامة بأهمية 
الحيو  في الكشف عن االنحرافات ومعالجة األخطاء من جهة وتقويم  التدقيت الداخلي ودوره

األداء وتقديم االستشارات والتوصيات الالزمة لإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جهة أخرى 
، لذلك البد من دعم واهتمام اإلدارة العليا بجهاز التدقيت الداخلي ومتابعة وتقويم أدائه عن طريت 

واألدوات الالزمة وتعزيز بيئة العمل بمباهيم الجودة والتميز مما ينعكس على  توفير التسهيالت
يصال النتائج بالشكل المطلوب واإلفادة من التوصيات  الكباءة والعناية الوظيبية لهذا الجهاز وا 

هي عملية استراتيجية تتطلب الدعم من Six Sigmaالتي يقدمها ، حيث إن تبني معايير تقنية 
  ة إلقناع وتحبيز المستويات اإلدارية المختلبة .رأس المنظم

 
( التالي نتائج اختبار فقرات هذا 16يوضح الجدول ):  التحسين المستمر -المجال الثاني 

 المجال لكل فئة من فئات العينة وكما يأتي :
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 (16جدول )
 تحليل فقرات المجال الثاني : التحسين المستمر

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

ات واألخطاء المالية االنحرافوتخبيض  اكتشافتعمل إدارة الوحدة على التحسين المستمر لجودة التدقيت الداخلي لغرض  1
 واالدارية والقانونية والبنية .

 1.57 2.14 2.01 2.67 حسابيالوسط ال
 0.535 0.690 0.766 0.516 المعياري  االنحراف

 52 71 67 89 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 ت عنى اإلدارة بالتعرف على إقتراحات قسم التدقيت الداخلي واألخذ بها في عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة . 2
 1.86 1.86 2.01 2.83 حسابيال وسطال

 0.378 0.378 0.750 0.408 المعياري  االنحراف
 62 62 67 94 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 التحسين المستمر.تحري إدارة الوحدة على تدريب رئيس قسم التدقيت الداخلي على تشكيل فرت عمل لعلمية  3
 1.57 1.57 1.88 2.67 حسابيالوسط ال

 0.535 0.787 0.781 0.516 المعياري  االنحراف
 52 52 63 89 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 ن خطط تحسين الجودة يتم تنبيذها من قبل العاملين .تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط اإلدارية للتأكد من إ 4
 1.43 1.43 1.68 2.50 حسابيالوسط ال

 0.535 0.535 0.629 0.548 المعياري  االنحراف
 48 48 56 83 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

جراء التحسينات على البرامج المستخدمة مما يساعد قسم التدقيت الحوسبة والتق استخداميتم التشجي  على  5 نيات الحدياة وا 
 وفي التوقيت المناسب . فاعليةالداخلي في أداء أنشطته بدقة و 

 2 1.71 1.80 2.50 حسابيالوسط ال
 0.577 0.488 0.714 0.548 المعياري  االنحراف

 67 57 60 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما كبير مطبت بشكل بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.69 1.74 1.88 2.63 حسابيالوسط ال

 0.512 0.576 0.728 0.507 المعياري  االنحراف
 56 58 63 88 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ما مطبت إلى حدٍ  مطبت بشكل كبير بــترتيال
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 من خالل الجدول السابت يتضح التباوت في إجابات فئات العينة وكما يأتي : 
 
 
 

إلى تطبيت هذا المجال بشكل كبير ، إذ بلر الوسط  تشير إجابات هذه البئة: فئة اإلدارة العليا  -
من وجهة نظر اإلدارة العليا  %( ، وهذا يدل88( بوزن نسبي )2.63الحسابي لمجموع فقراته )

على أنها تعمل على التحسين المستمر لجودة التدقيت الداخلي من خالل التعرف واألخذ 
جراء المراجعة  جراء التحسينات على البرامج المستخدمة وا  باقتراحاته واستخدام التقنيات الحدياة وا 

وعلى هذا األساس فإن اإلدارة العليا  المستمرة لألنماط اإلدارية تحقيقًا لمباهيم الجودة والتميز ،
 تنظر إلى التحسين المستمر لألداء على أنه أساس لتحقيت برامج الجودة بدرجة كبيرة .

 
 
 

تشير إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما ،  إجابات هذه البئة فئة التدقيق الداخلي : -
ير إلى أن اإلدارة تتبنى إلى حٍد %( وهذا يش63( بوزن نسبي )1.88حيث بلر وسطها الحسابي )

ما برامج التحسين المستمر من وجهة نظر التدقيت الداخلي ، ويلحظ أن الوسط الحسابي لبقرات 
تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة ( )4( عدا البقرة )2هذا المجال كان مقاربًا للوسط الحياد  والبالر )

( تحسين الجودة يتم تنبيذها من قبل العاملين ن خططمرة لألنماط اإلدارية للتأكد من أشاملة ومست
%( وهي بذلك تق  ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد 56( بوزن نسبي )1.68إذ بلر وسطها الحسابي )

 ما إال إنها مقاربة إلى نتيجة رير مطبت .
 
 
 

%( وهذا 58( بوزن نسبي )1.74هذه العينة )بلر الوسط الحسابي إلجابات فئة الحسابات :  -
، في حين جاءت  لنتيجة رير مطبت هو مقارب  ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد ما و الوسط يق
ن خطط تحسين أتقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط اإلدارية للتأكد من ( )4البقرة )

%( تليها 48( بوزن نسبي )1.43( بأقل وسط حسابي إذ بلر )الجودة يتم تنبيذها من قبل العاملين
فرت عمل على تشكيل ئيس قسم التدقيت الداخلي تحري إدارة الوحدة على تدريب ر ( )3البقرة )

%( وهو ما يشير إلى عدم 52( وبوزن نسبي )1.57لعلمية التحسين المستمر( بوسط حسابي )
 تطبيت هاتين البقرتين من وجهة نظر مدير الحسابات .

 
 
 

( بوزن نسبي 1.69إذ بلر ) وسط حسابيهذه البئة جاءت بأقل :  فئة ديوان الرقابة المالية -
( تشير إلى تلك النتيجة 4،  3،  1حيث إن البقرات )لنتيجة رير مطبت ,  %( وهو مقارب56)

%، 52%، 52( على التوالي وبوزن نسبي )1.43،  1.57،  1.57إذ بلر وسطها الحسابي )
 ظر هذه البئة .وهو ما يشير إلى عدم تطبيت تلك البقرات من وجهة ن%( على التوالي 48

( حيث 4و  3ويلحظ تطابت رأ  هذه البئة م  فئة الحسابات بخصوي عدم تطبيت البقرتين )
 ( على التوالي . 1.43،  1.57جاءت كلتا البقرتين بأقل وسط حسابي لكلتا البئتين إذ بلر )

 
 

ات العينة   ( إلى تمركز إجابات فئ0.703 – 0.378وتشير قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )
 حول الوسط الحسابي وعدم وجود قيم شاذة .
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ومن خالل المعلومات التي تم االستقصاء عنها والمتعلقة بأنشطة هذا المجال يتبت الباحث م  
،  2( وتطبيت البقرتين )4،  3،  1رأ  فئة ديوان الرقابة المالية بخصوي عدم تطبيت البقرات )

الحسابي لهذا المجال بموجب تأشيرات الباحث بناًء على ( إلى حٍد ما . وبذلك يكون الوسط 5
( وهو ما يشير إلى عدم تطبيت هذا المجال بشكل 6( ) الملحت رقم 1.4تلك المعلومات هو )

عام ، حيث لم تتبنى إدارات الوحدات عينة البحث برامج التحسين المستمر لجودة خدمات 
ت الداخلي للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها التدقيت الداخلي والتي تبدأ بتقويم أداء التدقي

دخال التحسينات عليها ، وكذلك تشكيل فرت عمل لمتابعة  وتشخيي نقاط الضعف ومعالجتها وا 
جراء مراجعة شاملة لألنماط اإلدارية للتأكد من أن خطط تحسين  عملية التحسين المستمر وا 

جراء التحسينات والتحدياات على الجودة يتم تنبيذها ، والتشجي  على استخدام التقنيات ا لحدياة وا 
البرامج التي يستخدمها التدقيت الداخلي، حيث اقتصر استخدام تقنيات الحوسبة على نطات ضيت 

 تمال بعمليات الحبظ واألرشبة .
 
 
 
 
 

تم تحليل نتائج فقرات هذا المجال وكما موضح :  الموارد البشرية والتدريب -المجال الثالث 
 أدناه : في (17بالجدول )

 (17جدول )
 الموارد البشرية والتدريبتحليل فقرات المجال الثالث : 

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

حسب بباءة بما يالئم نشاطها وتهتم بتوزي  المالكات واسس واضحة ومدروسة لتعيين ذو  الخبرة والك فاعلةلية تتب  الوحدة آ 1
 المؤهالت العلمية ومستوى الخبرة البنية.

 1.86 1.29 1.80 2.50 حسابيالوسط ال
 0.378 0.488 0.621 0.548 المعياري  االنحراف

 62 43 60 83 النسبي % وزنال
 ٍد مامطبت إلى ح رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 لدى الوحدة برامج تدريبية لدعم وتطوير مهارات موظبي قسم التدقيت الداخلي وربطها بالتطور في برامج الجودة . 2
 1.71 1.43 1.84 2 حسابيالوسط ال

 0.488 0.535 0.715 0.632 المعياري  االنحراف
 57 48 61.4 67 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت ما مطبت إلى حدٍ  مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.78 1.36 1.82 2.25 حسابيالوسط ال

 0.433 0.511 0.668 0.59 المعياري  االنحراف
 59.5 45 61 75 النسبي % وزنال
 حٍد مامطبت إلى  رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال
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التقارب في وجهات النظر بين فئات )اإلدارة العليا ، والتدقيت  يتضح من الجدول السابت
الداخلي ، وديوان الرقابة المالية( بخصوي تطبيت أنشطة هذا المجال إذ بلر الوسط الحسابي 

% ، 61% ، 75( على التوالي بوزن نسبي )1.78،  1.82،  2.50إلجابات هذه البئات )
 ( على التوالي ، وهو ما يشير إلى تطبيت هذا المجال إلى حٍد ما .59.5%

 
 

حين يرى مديرو الحسابات في الوحدات عينة البحث أن تلك األنشطة رير مطبقة ، إذ بلر  في
%( أ  إن الوحدات ليس لديها ا لية 45( بوزن نسبي )1.36الوسط الحسابي إلجابات هذه البئة )

ذو  الخبرة والكباءة، وال تمتلك برامج تدريبية منباقة من برامج  فاعلة وٌاسس مدروسة لتعيين
 الجودة لتطوير مهارات موظبي قسم التدقيت الداخلي . 

 
 
 

( تمركز إجابات كل فئة 0.715 – 0.378كما تعكس قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )
 من فئات العينة حول الوسط الحسابي لتلك البئة .

 
 

( يتبت 4من الملحت رقم  6، 2، 1ومات التي تم الحصول عليها )البقرات وفي ضوء المعل
الباحث م  رأ  فئات اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي وديوان الرقابة المالية بخصوي تطبيت 

( بوزن 2أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما ، إذ بلر الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث )
لك الوحدات عينة البحث آلية واضحة للتعيين هي عبارة عن %( . فمن جهة تمت67نسبي )

تعليمات وزارية يتم بموجبها منح نقاط للمتقدمين في ضوء االحتياجات المحددة وبحسب 
المؤهالت العلمية والتخصصات المطلوبة ، وهذا ما تم اإلشارة إليه في المبحث األول من هذا 

عينة البحث والخاصة بالمؤهل العلمي إذ بين الجدول البصل عند تحليل المعلومات الديموررافية ل
%( من أفراد العينة هم من حملة شهادة البكالوريوس فما فوت ، إال إنه من 80( إن نسبة )11)

جهة أخرى تبتقر هذه اآللية إلى عناصر أساسية أهمها التنافس على أساس المعدل ولكباءة 
 ومستوى الخبرة البنية والقدرات اإلبداعية .

( آنبًا إلى أن معظم موظبي التدقيت الداخلي 11أما فيما يخي الدورات التدريبية فيشير الجدول )
( دورة على األقل ، إال أنه ما يؤخذ على تلك الدورات من خالل 3 – 1قد شاركوا في )
الشخصية هو انه لم يتم متابعتها وتشكيل ورأل عمل لتطبيقها واإلفادة منها  تالمقابالت والحوارا

بحيث تكون برامج تدريبية يتم ربطها بالتطور في برامج الجودة . وبناًء على ما سبت جاءت 
 نتيجة هذا المجال )مطبت إلى حٍد ما( بحسب رأ  الباحث .

 
اإلحصائي لهذا  االختبار( نتائج 18يوضح الجدول ):  العمليات واألنظمة -المجال الرابع 

 وكما يأتي : المجال
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 (18جدول )
 العمليات واألنظمةفقرات المجال الرابع : تحليل 

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

باءة عملية توصيل في زيادة ك يسهمهناك نظام لتبادل المعلومات وتدفقها بين قسم التدقيت الداخلي وبقية األقسام األخرى مما  1
 نتائج التدقيت للجهات المعنية .

 1.43 1.57 1.77 2.33 حسابيالوسط ال
 0.535 0.787 0.676 0.516 المعياري  االنحراف

 48 52 59 78 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 نات متكاملة تخدم التدقيت الداخلي في تقييم أداء بقية األقسام وتخدم تطبيت برامج الجودة .لدى الوحدة القدرة على توفير قاعدة بيا 2
 1.57 1.86 1.75 2.17 حسابيالوسط ال

 0.535 0.690 0.603 0.408 المعياري  االنحراف

 52 62 58 72 النسبي % وزنال
 مطبت رير مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 ا هي نقطة البداية لبرنامج الجودة .عدهتعمل الوحدة على تركيز الجهود على العمليات واألنظمة وت 3
 1.57 1.43 1.83 2.50 حسابيالوسط ال

 0.535 0.787 0.721 0.548 المعياري  االنحراف

 52 48 61 83 النسبي % وزنال
 رير مطبت ترير مطب مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.52 1.62 1.78 2.33 حسابيالوسط ال

 0.535 0.754 0.667 0.490 المعياري  االنحراف
 51 54 59.3 78 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 
 
 

 
 
 
 
 

لجدول أعاله التباوت في إجابات فئات العينة حيث أشارت نتائج فئتي اإلدارة حظ من ايل
العليا والتدقيت الداخلي إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما ، إذ بلر الوسط الحسابي 

%( على 59.5% ، 78( على التوالي بوزن نسبي )1.78،  2.33إلجابات هاتين البئتين )
الجودة  جالعمليات واألنظمة هي نقطة البداية لبرنام عدالوحدات تالتوالي، مما يدل على أن 

والتميز إلى حٍد ما . في حين تشير نتائج فئتي الحسابات والرقابة المالية إلى عدم تطبيت تلك 
( على التوالي بوزن 1.52،  1.62األنشطة ، إذ بلر الوسط الحسابي إلجابات هاتين البئتين )

 .  توالي%( على ال51% ، 54نسبي )
( مما يدل على وجود 0.787 – 0.408كما يوضح الجدول أن االنحراف المعيار  يق  بين )

تجانس في إجابات كل فئة من فئات العينة وعدم وجود تشتت في إجابات تلك البئات عن 
 أنشطة هذا المجال أم عدم تطبيقها. وسطها الحسابي سواء أكان في تطبيت
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على عمل الوحدات عينة البحث يتبت الباحث م  الرأ  األخير ومن خالل االطالع الميداني 
بخصوي عدم تطبيت أنشطة هذا المجال ، إذ بلر الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث 

( وهو يق  ضمن نتيجة رير مطبت ، حيث التمتلك تلك الوحدات نظام اتصال فاعل بين 1.33)
التدقيت الداخلي وبقية األقسام األخرى مما قسم أجزائها يسهل عملية جم  البيانات وتدفقها بين 

ويساعد في اتخاذ القرار ، وال  في زيادة كباءة عملية توصيل نتائج التدقيت للجهات المعنية يسهم
تحقيقًا  بقية األقسام وعمليات قاعدة بيانات متكاملة تخدم التدقيت الداخلي في تقييم أداءتوجد 

 كافة . ة تخوله بالدخول إلى معلومات األقسام، أو صالحيات مكتوببرامج الجودةل
لذلك البد من التركيز على توفير أنظمة معلومات واتصال وقواعد بيانات مالئمة لنجا  تطبيت 

. Six Sigmaتقنية 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا المجال اختبار( أدناه نتائج 19يوضح الجدول )قياس األداء ونظام الحوافز :  -المجال الخامس 
 
 
 

 (19جدول )
 قياس األداء ونظام الحوافزتحليل فقرات المجال الخامس : 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

 . تقوم إدارة الوحدة بمتابعة نتائج تقارير تقويم األداء المعدة من قبل قسم التدقيت الداخلي 1
 1.86 1.71 1.88 2.83 حسابيالوسط ال

 0.378 0.756 0.659 0.408 المعياري  االنحراف
 62 57 63 94 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

ات التي يشير إليها االنحرافمتابعة ومعالجة  هم أساليب القياس وتقويم األداء في تحسين األداء الكلي للوحدة من خاللتس 2
 المدقت الداخلي .

 1.71 1.43 1.96 2.33 حسابيالوسط ال

 0.488 0.535 0.580 0.516 المعياري  االنحراف

 57 48 65 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 ظام الحوافز والمكافآت والترقيات بنتائج تقويم األداء وبنجا  تطبيت برامج الجودة .تقوم الوحدة بربط ن 3
 1.86 1 1.56 1.83 حسابيالوسط ال

 0.690 0 0.689 0.983 المعياري  االنحراف

 62 33 52 61 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعالمجمـــــــــ
 1.81 1.38 1.80 2.33 حسابيالوسط ال

 0.518 0.430 0.642 0.635 المعياري  االنحراف
 60.3 46 60 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال
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)اإلدارة العليا ، والتدقيت الداخلي ، وديوان فئات  يشير الجدول السابت إلى تقارب إجابات 
( على التوالي بوزن 1.81،  1.80،  2.33الرقابة المالية( إذ بلر الوسط الحسابي إلجاباتها )

%( على التوالي ، مما يدل على تطبيت أنشطة هذا المجال إلى 60.3% ، 60% ، 78نسبي )
تقوم الوحدة بربط نظام الحوافز والمكافآت ( )3حٍد ما من وجهة نظر تلك البئات عدا البقرة )

( من وجهة نظر فئة التدقيت الداخلي والترقيات بنتائج تقويم األداء وبنجا  تطبيت برامج الجودة
 %( .52( بوزن نسبي )1.56حيث جاءت بأقل وسط حسابي في هذه البئة والبالر )

 

 

%( إلى 46( بوزن نسبي )1.38لر )بينما يشير الوسط الحسابي إلجابات فئة الحسابات والبا
عدم تطبيت فقرات هذا المجال ، وهو ما يقارب الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث والبالر 

من الملحت رقم  10و  9( ، فمن خالل المعلومات التي تم االستقصاء عنها )البقرتان 1.33)
البحث بتقويم أداء بقية  ( إتضح للباحث عدم قيام قسم التدقيت الداخلي في الوحدات عينة4

عداد تقارير بنتائج ذلك األداء وتحديد االنحرافات وتقديم اإلستنتاجات والتوصيات التي  األقسام وا 
 تسهم في تحسين األداء الكلي لتلك الوحدات .

 
 

عملية تقويم األداء نقطة أساسية في تبني هذه التقنية ، إذ تتطلب برامج الجودة الوقوف  لذلك ت ع د  
ى األداء الحالي وتشخيي االنحرافات ونقاط القوة والضعف بهدف إدخال التحسينات عليها ، عل

ويتم ذلك عن طريت قياس وتقويم األداء بشكل مستمر لضمان النتائج واستمرار التحسين. وحتى 
 برامج الجودة يتم تقييم نتائجها وتصحيح األخطاء واالنحرافات ، وأيضًا البد من ربط نتائج تقويم
األداء بنظام الحوافز والترقيات حيث إن ذلك يؤد  إلى تحسين األداء ويدف  بالعاملين إلى 

 العناية والدقة بالعمل .
 

خالصة لنتائج المحور األول )مدى توفر وااللتزام  التالي( 20وبناًء على ما تقدم يعرض الجدول )
لى شكل مقارنة بين إجابات في الوحدات الحكومية عينة البحث( ع Six Sigmaبمعايير تقنية 

اإلستبانة وبين المعلومات التي حصل عليها الباحث من خالل اإلستقصاء والمقابالت والحوارات 
 الشخصية
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 (20جدول )
 خالصة نتائج المحور األول

 
 
 

 
 المجال

 
 إسم المجال أو المعيار

  نتيجــــــــــــــــــــــة اإلســتبــانــــــــــــــــــــــــة
 فئة الرقابة المالية فئة الحسابات فئة التدقيق الداخلي فئة اإلدارة العليا نتيجـــة المقابــــالت

 مقارب إلى رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير دعم والتزام اإلدارة العليا األول

 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما طبت إلى حٍد مام مطبت بشكل كبير التحسين المستمر الااني
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما الموارد البشرية والتدريب الاالث
 رير مطبت رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما العمليات واألنظمة الراب 

 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ياس األداء ونظام الحوافزق الخامس
 

 
 
 

بتطبيق معايير جودة التدقيق  عينة البحثالوحدات الحكومية  التزاممدى  -المحور الثاني 
 من المجاالت اآلتية : : ويتكون الداخلي

 
 

نتائج في أدناه ( 21يوضح الجدول ):  ؤوليةالسلطة , والمسو الغرض ,  -المجال األول 
 على مستوى كل فئة من فئات العينة .اإلحصائي لهذا المجال  االختبار

 
 
 
 

 (21جدول )
 السلطة , والمسؤوليةو الغرض , تحليل فقرات المجال األول : 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتلا التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

1 
هناك تعليمات مكتوبة تحدد ررض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيت الداخلي وتبين طبيعة العالقة الوظيبية التي تربطه باإلدارة 

 تصال بموظبيها والدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام التدقيت , ويتمى سجالت الوحدة واالوتخوله باإلطالع علالعليا 
 مراجعة هذا التعليمات بصورة دورية من قبل مدير قسم التدقيت الداخلي وتقديمه لإلدارة العليا  للموافقه عليه .

 2.29 2 2 2 حسابيالوسط ال
 0.488 0.816 0.671 0.894 المعياري  االنحراف

 76 67 67 67 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما حٍد مامطبت إلى  مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

مدير قسم التدقيت الداخلي مسؤول عن تنبيذ تعليمات إدارة الوحدة وعن تحديد صالحية أفراد قسمهه وتوزي  المسؤوليات وتقسيم  2
 العمل ورف  التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .

 2.14 2.14 2.67 2.50 حسابيالوسط ال

 0.690 0.900 0.500 0.548 المعياري  االنحراف

 71 71 89 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال
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 هناك معايير لتنظيم أهداف وعمل أجهزة التدقيت الداخلي . 3
 1.71 1.57 2.17 2.17 حسابيالوسط ال

 0.488 0.787 0.755 0.408 المعياري  االنحراف

 57 52 72 72 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 2.04 1.90 2.28 2.22 حسابيالوسط ال

 0.555 0.834 0.642 0.616 المعياري  االنحراف
 68 63 76 74 النسبي % وزنال
   مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيلا

 
 
    
 
 
 
 

يلحظ من خالل الجدول في أعاله تقارب إجابات جمي  فئات العينة )اإلدارة العليا،   
 2.29،  2.22والتدقيت الداخلي، والحسابات، والرقابة المالية( إذ بلر الوسط الحسابي إلجاباتها )

%( على التوالي 68% ، 63% ، 76% ، 74( على التوالي بوزن نسبي )2.04،  1.90 ،
مما يدل على اتبات أفراد العينة على تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما ، أ  إن هناك 
تعليمات ومعايير تحدد ررض وسلطة ومسؤولية أجهزة التدقيت الداخلي وتنظم عملها ويتم في 

 وتوزي  المسؤوليات ورف  التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .ضوء ذلك تقسيم العمل 
( مما يدل على 0.900 –0.408المعيار  تق  بين ) االنحرافن نتائج كما يوضح الجدول أ

عدم وجود تشتت كبير في إجابات البئات وتمركزها حول الوسط الحسابي لكل فئة في تطبيت 
 أنشطة هذا المجال .

ضمن  ( وهو يق 1.67لحسابي لهذا المجال بموجب تأشيرات الباحث )في حين بلر الوسط ا
تعليمات مكتوبة تحدد ررض نه مقارب لنتيجة رير مطبت إذ التوجد نتيجة مطبت إلى حٍد ما إال إ

باإلطالع على سجالت والتي بموجبها يتم منحه التخويل  وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيت الداخلي
التوجد  وكذلكوالدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام التدقيت ، الوحدة واإلتصال بموظبيها 

نما يتم االمعايير  عتماد على الدليل اإلسترشاد  للتدقيت الداخلي الصادر مكتوبة لتنظيم عمله وا 
والذ  يحتو  على مبهوم وأهداف ومهام أجهزة التدقيت  2007من ديوان الرقابة المالية عام 

اعد إرشادية قو  قاممعايير واضحة ومبصلة وشاملة تكون بم تقيقية وليسالداخلي واإلجراءات التد
 سترشاد بها لتنبيذ مهام التدقيت على أكمل وجه . يتم الرجوع إليها واال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االختبارنتائج  التالي( 22يعرض الجدول ): والموضوعية االستقاللية -المجال الثاني 
 اإلحصائي لبقرات هذا المجال :
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 (22ل )جدو
 والموضوعية االستقالليةتحليل فقرات المجال الثاني : 

 
 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

عن بقية  االستقالليةبأكبر قدر من  يرتبط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في الهيكل التنظيمي للوحدة, لكي يتمت  1
 األقسام والشعب األخرى .

 2.29 2.43 2.20 2.50 حسابيالوسط ال
 0.488 0.787 0.781 0.548 المعياري  االنحراف

 76 81 73 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

لداخلي أداء أعماله وتبلير نتائجه دون وجود أ  تدخالت لتحديد نطات عمله, ويقوم باإلفصا  للجهات المعنية يستطي  المدقت ا 2
 إستقالليته . فيعن أية معوقات تؤار 

 2 2.29 2.11 2.17 حسابيالوسط ال
 0 0.488 0.524 0.408 المعياري  االنحراف

 67 76 70 72 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ٍد مامطبت إلى ح بــترتيال

 أدلة رير منحازة إلى أ  قسم داخل الوحدة إلىيستند المدقت الداخلي في حكمه وقراراته  3
 2.14 2.29 2.70 2.67 حسابيالوسط ال

 0.690 0.488 0.511 0.516 المعياري  االنحراف
 71 76 90 89 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

موضوعيته كتقييم أعمال كان مسؤواًل عن  فييتجنب المدقت الداخلي أ  اعمال أو أ  تعارض في المصالح يمكن ان تؤار  4
 تنبيذها سابقًا أو تنظيم بعض األعمال المحاسبية في الوحدة .

 2 2.43 2.40 2.33 حسابيالوسط ال
 0.577 0.535 0.585 0.516 المعياري  االنحراف

 67 81 80 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 2.10 2.36 2.35 2.41 حسابيالوسط ال

 0.438 0.574 0.600 0.507 ياري المع االنحراف
 70 78.5 78 80.5 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

 
 
 
 
 

يشير الجدول إلى التقارب الكبير بين إجابات فئات العينة بخصوي تطبيت أنشطة هذا  
ليا التزال هي األعلى ، إذ بلر الوسط الحسابي إلجابات المجال ، رير أن نتائج فئة اإلدارة الع

%( وهو مايشير إلى تطبيت أنشطة هذا المجال بشكل 80.5( بوزن نسبي )2.41هذه البئة )
 كبير من وجهة نظر تلك البئة . 
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وقد جاءت نتائج بقية البئات متقاربة م  نتائج فئة اإلدارة العليا رير أنها تق  ضمن نتيجة مطبت 
ٍد ما ومقاربة لنتيجة مطبت بشكل كبير ، إذ بلر الوسط الحسابي إلجاباتها )التدقيت الداخلي إلى ح

% ، 78( على التوالي بوزن نسبي )2.10،  2.36،  2.35، والحسابات ، والرقابة المالية( )
%(%( على التوالي ، وفي ذلك إشارة إلى التزام الوحدات عينة البحث بمعيار %70 ، 78.5
 لية والموضوعية .االستقال

( إلى عدم وجود تشتت في إجابات 0.787 – 0كما تشير قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )
 فئات العينة عن وسطها الحسابي .

ويتبت الباحث م  تلك النتائج إذ بلر الوسط الحسابي بموجب التأشيرات على فقرات هذا المجال 
( ، وهو ما 6( وكما موضح بالملحت رقم )2.25ها )بناًء على المعلومات التي تم الحصول علي

يشير إلى تطبيت هذا المعيار إلى حٍد ما ، حيث من خالل االطالع على الهيكل التنظيمي 
للوحدات عينة البحث وجد إرتباط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في الوحدة مما يكبل 

مقابالت والحوارات الشخصية م  بعض كادر له أداء أنشطته باستقاللية ، وكذلك من خالل ال
التدقيت الداخلي في تلك الوحدات إتضح إتباع جانب من الموضوعية في أداء األعمال من حيث 
االستناد إلى أدلة رير منحازة إلى أ  قسم داخل الوحدة ومن حيث تجنب أ  أعمال يمكن أن 

 المحاسبية . تؤار في الموضوعية كتعارض المصالح أو تنظيم بعض األعمال
إال انه من جهة أخرى يرى الباحث أن إرتباط أجهزة التدقيت الداخلي باإلدارة العليا ال يضمن 
االستقاللية التامة لعمل تلك األجهزة ، حيث إن هناك بعض األعمال واألنشطة تتعارض م  

وت عمله ، فلذلك اإلدارة العليا ذاتها وبالتالي ممكن أن تؤار في إستقاللية التدقيت الداخلي وتع
من الممكن أن ترتبط تلك األجهزة بالوزارة المعنية بشكل مباشر من الناحية الهيكلية والبنية 

 والمالية .
 
 
 
 

( في أدناه نتائج االختبار 23يوضح الجدول ):  الكفاءة والعناية المهنية - الثالمجال الث
 لعينة .اإلحصائي لبقرات هذا المجال وعلى مستوى كل فئة من فئات ا

 
 
 

 (23جدول )
 الكفاءة والعناية المهنية:  لثتحليل فقرات المجال الثا

 
 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

 جال التدقيت الداخلي .في م ن التأهيل العلمي والخبرة الكافيةيتوفر لدى المدققين الداخليي 1
 2 2.14 2.43 2.67 حسابيالوسط ال

 0 0.378 0.523 0.516 المعياري  االنحراف
 67 71 81 89 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال
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 بة المستجدات واإللمام الكافي بمعايير التدقيت الداخلييحري المدققون الداخليون على التطوير المستمر لقدراتهم ومواك 2
 1.86 1.57 2.40 2.17 حسابيالوسط ال

 0.690 0.535 0.626 0.408 المعياري  االنحراف
 62 52 80 72 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

تقنية المعلومات  استخدامهارات الالزمة لمعرفة أنواع المخاطر المرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة لدى المدققين الداخليين الم 3
 والضوابط الرقابية المتعلقة بها .

 1.43 1.29 2.42 2 حسابيالوسط ال
 0.535 0.488 0.567 0 المعياري  االنحراف

 48 43 80.7 67 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت بشكل كبيرمطبت  مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

يحري المدققون الداخليون على بذل العناية الالزمة عند تنبيذ إجراءات التدقيت الداخلي بما يتوافت م  القوانين والتعليمات والبرامج  4
 المعتمدة .

 2 2.14 2.77 2.67 حسابيالوسط ال
 0.577 0.690 0.426 0.516 المعياري  االنحراف

 67 71 92 89 % النسبي وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.82 1.78 2.50 2.37 حسابيالوسط ال

 0.450 0.522 0.535 0.360 المعياري  االنحراف
 61 59 83 79 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما بــرتيتال

 

يشير الجدول السابت إلى أن أعلى النتائج كانت إجابات فئة التدقيت الداخلي حيث بلر 
%( وهو ما يشير إلى تطبيت أنشطة هذا المجال 83( بوزن نسبي )2.50وسطها الحسابي )

كباءة والعناية المهنية من حيث تمت  كادر التدقيت الداخلي بالتأهيل بشكل كبير وااللتزام بمعيار ال
العلمي والخبرة والمهارة الكافية وحرصهم على التطوير المستمر ومواكبة المستجدات وبذل العناية 

 الالزمة عند تنبيذ مهام التدقيت .
شير إلى تطبيت %( وهو ما ي79( وبوزن نسبي )2.37تليها فئة اإلدارة العليا بوسط حسابي )

 1أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما إال إنها مقاربة لنتيجة مطبت بشكل كبير حيث جاءت البقرتان )
( المتعلقتان بالتأهيل العلمي والخبرة الكافية وبذل العناية المهنية الالزمة بأعلى وسط حسابي 4و 

ما يشير إلى تطبيت تلك  %( وهو89(  لكلتا البقرتين بوزن نسبي )2.67في هذه البئة إذ بلر )
 البقرتين بشكل كبير .
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%( وهو 61( بوزن نسبي )1.82ام فئة ديوان الرقابة المالية إذ بلر الوسط الحسابي إلجاباتها )
لدى المدققين الداخليين ( )3ما يشير إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما عدا البقرة )

تقنية  استخداممرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة المهارات الالزمة لمعرفة أنواع المخاطر ال
( حيث جاءت بأقل وسط حسابي في هذه البئة إذ بلر المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها

%( وفي ذلك إشارة إلى عدم تطبيت تلك البقرة من وجهة نظر هذه 48( بوزن نسبي )1.43)
 البئة .

%( ويشير 59( وبوزن نسبي )1.78بئات إذ بلر )وأخيرًا فئة الحسابات بأقل وسط حسابي بين ال
( والمتعلقتين 3و  2إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما عدا البقرتين )هذا الوسط أيضًا 

بالتطوير المستمر ومواكبة المستجدات ، وتمت  المدققين الداخليين بالمهارات الالزمة حيث بلر 
%( على التوالي مما 43% ، 52ي بوزن نسبي )( على التوال1.29،  1.57وسطهما الحسابي )

 يدل على عدم عدم تطبيت تلك البقرتين حسب وجهة النظر هذه البئة .
 
 
 

( مما يدل على تمركز 0.690 – 0كما يوضح الجدول قيم االنحراف المعيار  التي تراوحت بين )
في تطبيت أنشطة هذا إجابات فئات العينة حول وسطها الحسابي وعدم وجود قيم شاذة سواء أكانت 

 أو في عدم تطبيقها . المجال
 
 

( حيث تتطلب 3ويتبت الباحث م  فئتي الحسابات والرقابة المالية بخصوي عدم تطبيت البقرة )
معرفة أنواع المخاطر المرتبطة بنشاط الوحدة قيام التدقيت الداخلي بتقويم أداء بقية األقسام أواًل 

من ام تحديد أنواع المخاطر التي تحيط بعمل كل قسم والتي للوقوف على نقاط القوة والضعف و 
ن أجهزة التدقيت الداخلي في الوحدات ر المرتبطة بنشاط الوحدة ، وبما إبمجموعها تشكل المخاط

عينة البحث ال تقوم بنشاط تقويم األداء كما أسلبنا عند تحليل فقرات المجال الخامس من المحور 
لحوافز( لذلك جاءت هذه البقرة بنتيجة رير مطبت من وجهة نظر األول )قياس األداء ونظام ا

 الباحث .
أما بقية فقرات هذا المجال فيرى الباحث أنها مطبقة إلى حٍد ما حيث بلر الوسط الحسابي 

 ( وعلى النحو اآلتي : 2لمجموع البقرات بناًء على المعلومات التي تم االستقصاء عنها )
 

مطبت بشكل كبير من وجهة نظر الباحث ويتضح ذلك جليًا من خالل ( جاءت بنتيجة 1البقرة ) -
من األفراد   %(78مؤشر المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكادر التدقيت الداخلي ، حيث كان نسبة )

العاملين في أقسام التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث هم من حملة شهادة البكالوريوس فما 
 : التالي (24ما موضح بالجدول )مالسنوات و  5خدمة أكار من  ممن ليهم  %(77فوت و )
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 (24جدول )
 يوضح نسبة المؤهالت العلمية لكادر التدقيت الداخلي وسنوات الخدمة

 
 

 النسبة% العدد سنوات الخدمة النسبة% العدد المؤهل العلمي
 23 19 سنوات 5أقل من  3.7 3 ماجستير
 38.4 31 سنوات 10 – 5 1.3 1 دبلوم عالي
 12.5 10 سنة 15 – 11 73 59 بكالوريوس

 3.7 3 سنة 20 – 16 18.3 15 دبلوم بعد اإلعدادية
 7.4 6 سنة 25 – 21 3.7 3 إعدادية
 15 12 سنة 25أكار من  - - -

 100 81 مجموع أفراد التدقيت الداخلي 100 81 مجموع أفراد التدقيت الداخلي
 77 سنوات فأكار 5نسبة ممن لديهم  78 نسبة حملة البكالوريوس فما فوت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( جاءت بنتيجة مطبت إلى حٍد ما ، فالبررم من ارتباع نسبة مشاركة كادر التدقيت 2البقرة ) -
الداخلي بالدورات التدريبية والتطويرية كما تم توضيح ذلك آنبًا إال إنهم ليس لديهم اإللمام الكافي 

 المستجدات . بمعايير التدقيت الداخلي ومواكبة
 

( جاءت بنتيجة مطبت إلى حٍد ما ، حيث يتم التدقيت بناًء على تعليمات شبوية وليس 4البقرة ) -
على برامج عمل أو تعليمات مكتوبة تحدد اإلجراءات التدقيقية والخطوات الواجب إتباعها في 

ل العناية المهنية أاناء تأدية مهمة التدقيت والتي في ضوئها يتم التأكد من مدى الحري على بذ
 المعقولة عند تنبيذ إجراءات التدقيت الداخلي .

 
فقرات هذا  اختبار( نتائج 25يعرض الجدول ):  برنامج تأكيد وتحسين الجودة - رابعالمجال ال
 : يليوكما  ،المجال

 
 
 

 (25جدول )
 برنامج تأكيد وتحسين الجودةتحليل فقرات المجال الرابع :    

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

يقوم مدير التدقيت الداخلي بوض  وتطوير برنامج تأكيد وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة أوجه نشاط التدقيت الداخلي  1
 ويتوافت م  المعايير المهنية والقواعد األخالقية .

 1.43 1.57 2.26 2.17 حسابيالوسط ال
 0.535 0.787 0.685 0.753 المعياري  االنحراف

 48 52 75 72 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال
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من قبل  ديوان الرقابة المالية أمل هيئات من قبأكان مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات سواء نشاط التدقيت الداخلي  مي ق ي   2
 مكاتب تدقيت الحسابات .

 1.86 2 2.36 2.50 حسابيالوسط ال
 0.900 0.816 0.639 0.837 المعياري  االنحراف

 62 67 79 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

  ـــــــــــــــــــــــــــــموعالمجمـــــــــــــــــ
 1.64 1.78 2.31 2.33 حسابيالوسط ال

 0.717 0.801 0.662 0.795 المعياري  االنحراف
 55 59.5 77 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 
 
 
 
 
 
 
 

ب نتائج فئتي اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي حيث بلر أعاله تقار  في يتضح من الجدول 
%( 77%،78على التوالي بوزن نسبي ) (2.31، 2.33)الوسط الحسابي إلجابات هاتين البئتين 

على التوالي وهو مايشير إلى تطبيت هذا المعيار إلى حٍد ما  ، أ  هناك برنامج لتأكيد وتحسين 
 تدقيت الداخلي مرة كل خمس سنوات يتم تقييم أداء ال كذلكاخلي الجودة يقوم بوضعه مدير التدقيت الد

،  1.78أيضًا إذ بلر وسطهما الحسابي ) أما نتائج فئتي الحسابات والرقابة المالية فهي متقاربة
%( على التوالي وهي بذلك تق  ضمن نتيجة مطبت إلى 55% ، 59.5( وبوزن نسبي )1.64

يقوم مدير التدقيت الداخلي ( )1مطبت حيث جاءت البقرة ) حٍد ما إال إنها مقاربة لنتيجة رير
بوض  وتطوير برنامج تأكيد وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة أوجه نشاط التدقيت الداخلي ويتوافت 

( 1.43،  1.57( بأقل وسط حسابي في كلتا البئتين إذ بلر )م  المعايير المهنية والقواعد األخالقية
%( على التوالي مما يشير إلى إتبات هاتين البئتين على عدم 48% ، 52على التوالي بوزن نسبي )

 تطبيت تلك البقرة .
( إلى عدم وجود تشتت في 0.900 – 0.535المعيار  التي تق  بين ) االنحرافوتشير قيم 

 إجابات فئات العينة عن وسطها الحسابي .
( بوزن نسبي 1ذا المجال )في حين بلر الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث على فقرات ه

بهذا المعيار ، حيث ال تمتلك أقسام التدقيت  لتزام( وفي ذلك إشارة واضحة إلى عدم اال33%)
الوحدات عينة البحث برنامج لتأكيد وتحسين جودة الخدمات المقدمة بحيث يشمل الداخلي في 

من قبل هيئات أكان اء مراقبة أداء التدقيت الداخلي بشكل دور  ولم يكن هناك تقييم خارجي سو 
ديوان الرقابة المالية أو من قبل لجان وزارية مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات أو على 

 فترات أكار تقاربًا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تختبار البرضيااتحليل النتائج و .... .............. ااني: المبحث ال لاالثالبصل ا

117

 

للت:  ط التدقيق الداخليانش إدارة -المجال الخامس  نتائج فقرات هذا المجال وكما موضح  ح 
 أدناه : في (26بالجدول )

 

 (26جدول )
 ط التدقيق الداخليانش إدارة:  خامسحليل فقرات المجال الت

 
 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا 

تكزة على المخاطر والموافت يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على أساس الخطط السنوية الموضوعة المر  1
 . عليها من قبل إدارة الوحدة

 1.43 1.86 2.21 2.33 حسابيالوسط ال
 0.535 0.690 0.607 0.516 المعياري  االنحراف

 48 62 73.6 78 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

فر الموارد الكافية كالموارد البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط الموضوعة, ويحدد اخلي بالتأكد من تو يقوم مدير التدقيت الدا 2
 السياسات واإلجراءات بدقة .

 1.71 1.43 2.15 2.33 حسابيالوسط ال
 0.488 0.535 0.594 0.516 المعياري  االنحراف

 57 48 71.6 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت مطبت إلى حٍد ما حٍد مامطبت إلى  بــترتيال

 يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات م  أجهزة الرقابة الخارجية والوحدات الداخلية . 3
 2.14 2.43 2.59 2.67 حسابيالوسط ال

 0.378 0.787 0.543 0.816 المعياري  االنحراف
 71 81 86.4 89 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

 يتولى مدير جهاز التدقيت الداخلي تقويم أداء موظبيه وتحديد االحتياجات للبرامج التدريبية . 4
 1.86 2.14 2.37 2.50 حسابيالوسط ال

 0.378 0.690 0.621 0.837 المعياري  االنحراف
 62 71 79 83 ي %النسب وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.78 1.96 2.33 2.45 حسابيالوسط ال

 0.444 0.675 0.591 0.671 المعياري  االنحراف
 59.5 65.5 78 82 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال
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يتضح من خالل الجدول السابت أن أعلى النتائج كانت هي نتائج فئة اإلدارة العليا إذ  
%( وهو يق  ضمن نتيجة مطبت بشكل 82( بوزن نسبي )2.45بلر الوسط الحسابي إلجاباتها )

أن مدير  التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث يقومون بوض  خطط سنوية  كبير  ، أ 
جراءات  مرتكزة على المخاطر ويحددون أولوياتهم على أساسها من برامج عمل وموارد بشرية وا 

 وبرامج تدريبية لتنبيذ تلك الخطط .
ة العليا إال إنها تق  ضمن ام تليها نتائج فئة التدقيت الداخلي التي كانت مقاربة لنتائج فئة اإلدار 

 %( .78( وبوزن نسبي )2.33نتيجة مطبت إلى حٍد ما بوسط حسابي )
 
 

%( وهو ما يشير إلى تطبيت 65.5( بوزن نسبي )1.96بعدها فئة الحسابات بوسط حسابي )
فر ايقوم مدير التدقيت الداخلي بالتأكد من تو ( )2أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما عدا البقرة )

رد الكافية كالموارد البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط الموضوعة, ويحدد السياسات الموا
%( كإشارة إلى عدم تطبيت 48( وبوزن نسبي )1.43( حيث بلر وسطها الحسابي )واإلجراءات بدقة

 تلك البقرة من وجهة نظر هذه البئة .
 
 

(  وهو يق  ضمن %59.5( بوزن نسبي )1.78وأخيرًا فئة الرقابة المالية بأقل وسط حسابي والبالر )
( )يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على 1نتيجة مطبت إلى حٍد ما عدا البقرة )

أساس الخطط السنوية الموضوعة المرتكزة على المخاطر والموافت عليها من قبل إدارة الوحدة( إذ 
 ( .%48( وبوزن نسبي )1.43بوسط حسابي ) جاءت بنتيجة رير مطبت من وجهة نظر هذه البئة

 
 
 
 

يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات م  أجهزة ( )3وبشكل عام يلحظ أن البقرة )
،  2.67( جاءت بأعلى وسط حسابي في كافة البئات إذ بلر )الرقابة الخارجية والوحدات الداخلية

%( على 71% ، 81% ،86.4% ، 89نسبي ) ( على التوالي بوزن2.14،  2.43،  2.59
 التوالي ، مما يعني إتبات فئات العينة على تطبيت تلك البقرة وبشكل كبير .

 
 
 
 

( مما يدل على التجانس في 0.837 – 0.378كذلك يلحظ أن قيم االنحراف المعيار  تق  بين )
 ة .إجابات فئات العينة وعدم وجود تشتت عن الوسط الحسابي إلجابات كل فئ

 

( وهو يق  ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد 1.75أما الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث فقد بلر )
( والحسابات بخصوي 1ما ، إذ يتبت الباحث م  فئتي الرقابة المالية بخصوي عدم تطبيت البقرة )

ل ( حيث ال يتم وض  خطط سنوية على أساس المخاطر التي تتعرض لها ك2عدم تطبيت البقرة )
وحدة بحسب نشاطها ومن ام تحديد األولويات والسياسات واإلجراءات وبرامج العمل في ضوء تلك 
الخطط  إذ إن عملية إدارة أنشطة التدقيت الداخلي تؤار في فاعلية وظيبة التدقيت الداخلي ، وبالتالي 

يت الداخلي رير فإن إهمال هذا الجانب يعني أن السياسات واإلجراءات التي تنظم عمل أنشطة التدق
 النتائج التي يتم التوصل إليها. محددة بدقة وال تتم على وفت المعايير المعتمدة مما يؤار سلبًا في نوع

 
 

اإلحصائي  االختبارنتائج  التالي( 27يوضح الجدول )طبيعة العمل :  -المجال السادس 
 لبقرات هذا المجال :
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 (27جدول )
 العمل طبيعة:  سادستحليل فقرات المجال ال

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا 

يقوم قسم التدقيت الداخلي بتقويم الرقابة الداخلية من خالل فحي النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي للتحقت من مدى  1
 اإلجراءات والضوابط الرقابية بما يحقت األهداف المرسومةبالسياسات و  لتزاماال

 1.57 1.86 2.19 2.17 حسابيالوسط ال
 0.535 0.378 0.594 0.753 المعياري  االنحراف

 52 62 73 72 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

ة اإلجراءات المتبعة كالتحقت من بإجراء تقييم لعملية إدارة المخاطر والتقرير حول كباية وفاعلي يقوم قسم التدقيت الداخلي 2
 خطاء أو االحتيال وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت .وع األحتماالت وقا

 1.29 1.43 2.25 2.17 حسابيالوسط ال
 0.756 0.535 0.603 0.408 المعياري  االنحراف

 43 48 75 72 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

قترا  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة للتعامل م  أوجه المخاطر االتدقيت الداخلي بدور إستشار  في تقليل المخاطر من خالل  يسهم 3
 المحيطة بعمل الوحدة

 2 2.29 2.44 2.50 حسابيالوسط ال
 0.577 0.488 0.592 0.548 المعياري  االنحراف

 67 76 81 83 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

4 

ة المساءلكبل فاعلية إدارة األداء و قترا  التوصيات المناسبة لتحسينها بما يقييم عمليات الحوكمة في الوحدة وايقوم التدقيت الداخلي بت
 على مستوى الوحدة ككل, ويتم ذلك من خالل :

 موظبي الوحدة بالقوانين والتعليمات واألخالقيات والقيم المناسبة, التزامتقييم مدى  -أ
 لى األداء لتبعيل عملية المساءلة.التركيز على مالئمة وتحقيت األهداف وآليات الرقابة ع-ب
دققين الخارجيين, واإلفصا  والكشف عن المخاطر وتوصيلها ألصحاب المصالح تنسيت األنشطة بين إدارة الوحدة والم -ج

 والجهات المعنية في الوقت المناسب
 1.43 1.71 2.11 2.50 حسابيالوسط ال

 0.535 0.951 0.671 0.548 المعياري  االنحراف
 48 57 70 83 النسبي % وزنال
 رير مطبت لى حٍد مامطبت إ مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.57 1.82 2.25 2.33 حسابيالوسط ال

 0.600 0.588 0.615 0.564 المعياري  االنحراف
 52 61 75 78 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال
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شير الجدول السابت إلى تقارب نتائج فئتي اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي إذ بلر الوسط ي 
%( على التوالي وهو ما يشير 75% ، 78بوزن نسبي )و ( 2.25،  2.33الحسابي إلجاباتهما )

ن التدقيت الداخلي يمارس دوره في تقويم الرقابة لتزام بهذا المعيار إلى حٍد ما ، أ  إإلى اال
اخلية من خالل فحي السياسات واإلجراءات المحاسبية والضوابط الرقابية ، ويقوم بتقليل الد

  من خالل دوره اإلستشار  باقترا  السبل واآلليات المناسبة للتعامل مأكان المخاطر سواء 
من خالل رف  التقارير حول مدى كباية اإلجراءات المتبعة  المخاطر المحيطة بعمل الوحدة أم

كذلك يقوم بدوره في تحسين  حتماالت .وع األخطاء وكيبية مواجهة تلك االإحتماالت وق للحد من
عمليات الحوكمة من خالل اقترا  التوصيات المناسبة لتعزيز عملية المساءلة على مستوى 

 الوحدة ككل .
%( مما يدل على تطبيت 61( وبوزن نسبي )1.82ام جاءت فئة الحسابات بوسط حسابي )

يقوم قسم التدقيت الداخلي بإجراء تقييم لعملية إدارة ( )2المجال إلى حٍد ما عدا البقرة )أنشطة هذا 
حتماالت وقوع االخطاء ة اإلجراءات المتبعة كالتحقت من االمخاطر والتقرير حول كباية وفاعلي

( 1.43( إذ كانت بنتيجة رير مطبت بوسط حسابي )أو االحتيال وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت
 %( .48بوزن نسبي )و 

( وبوزن نسبي 1.57أما أقل النتائج فكانت نتائج فئة الرقابة المالية إذ بلر وسطها الحسابي )
 %( وهو ما يشير إلى عدم االلتزام بهذا المعيار من وجهة نظر هذه البئة .52)
تشار  في التدقيت الداخلي بدور إس يسهم( )3حظ اتبات جمي  فئات العينة على تطبيت البقرة )ويل

تقليل المخاطر من خالل إقترا  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة للتعامل م  أوجه المخاطر 
 2.50المحيطة بعمل الوحدة( حيث جاءت بأعلى وسط حسابي ضمن إجابات تلك البئات إذ بلر )

 %( على التوالي 67% ، 76% ، 81، % 83( على التوالي بوزن نسبي )2،  2.29،  2.44، 
 
 
 
 

كما يلحظ عدم تشتت إجابات فئات العينة وتمركزها حول الوسط الحسابي لكل فئة من خالل قيم 
 ( .0.951 – 0.378االنحراف المعيار  التي تق  بين )

 
 

ويتبت الباجث م  فئة ديوان الرقابة المالية بخصوي عدم تطبيت أنشطة هذا المجال ، إذ بلر 
( ، حيث إقتصر عمل 1.25لتي تم االستقصاء عنها )الوسط الحسابي بناًء على المعلومات ا

أجهزة التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث على األنشطة المتكررة المتمالة بأعمال التدقيت 
السابت للصرف ، من دون المساهمة في تقييم عملية إدارة المخاطر وعمليات الحوكمة ، فهناك 

ها مخاطر األنشطة المالية التي يركز عليها كايرًا بعض الوحدات قد تبوت أهمية ومخاطر أنشطت
التدقيت الداخلي. فعلى سبيل الماال الجامعات تأخذ فيها إحتماالت وقوع األخطاء واالحتيال في 
الدفاتر اإلمتحانية أهمية كبيرة وبالتالي على التدقيت الداخلي التقرير عن كباية وفاعلة اإلجراءات 

تلك اإلحتماالت ، وكذلك المؤسسات الصحية مااًل وارتباع مخاطر  المتبعة للحد من مخاطر وقوع
بحسب نشاطها . ويجب أن يسهم التدقيت الداخلي  صبقات األدوية فيها وهكذا بقية الوحدات كل  



 تختبار البرضيااتحليل النتائج و .... .............. ااني: المبحث ال لاالثالبصل ا

121

 

في عمليات الحوكمة أيضًا من خالل تقييم مدى التزام موظبي الوحدة بالقوانين والتعليمات 
والتقرير عنها ، والتحقت من آليات الرقابة على األداء وتنسيت األنشطة  واألخالقيات والقيم المناسبة

م  الجهات الخارجية عن طريت اإلفصا  عن المخاطر التي تعيت تحقيت أهداف الوحدة لتبعيل 
 عملية المساءلة .

 
 
 
 
 
 
 

فقرات هذا  اختبارنتائج  في أدناه (28يعرض الجدول ) :العمل تخطيط  - بعالمجال السا
 : يأتيجال وكما الم

 (28جدول )
 العمل تخطيطتحليل فقرات المجال السابع : 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

تحديد أولويات نشاط التدقيت الداخلي بوض  خطة عمل تعتمد على درجة المخاطر المتوقعة لغرض يقوم قسم التدقيت الداخلي  1
 وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  وأهدافها, وتوقيتها, والموارد المخصصة لها .

 1.29 1.43 2.27 2 حسابيالوسط ال
 0.488 0.535 0.652 0.894 المعياري  االنحراف

 43 48 75.5 67 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت حٍد مامطبت إلى  مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 . برامج عمل لكافة عمليات التدقيت توضح إجراءات التدقيت وتوزي  المهام والمسؤوليات بدقة ت ع د   2
 1.71 2.14 2.19 2.33 حسابيالوسط ال

 0.488 0.900 0.654 0.516 المعياري  االنحراف
 57 71 73 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بت إلى حٍد مامط مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.50 1.78 2.23 2.17 حسابيالوسط ال

 0.488 0.717 0.653 0.705 المعياري  االنحراف
 50 59.5 74.3 72.5 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مامطبت إلى حٍد  مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 
 
 

 
 
 
 

تقارب إجابات فئتي اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي إذ بلر وسطها  في أعالهيوضح الجدول 
%( على التوالي وهو ما يشير 74.3% ، 72.5( على التوالي بوزن نسبي )2.23،  2.17الحسابي )

الداخلي يعتمد على الخطط الموضوعة على  إلى تطبيت هذا المعيار إلى حٍد ما ، أ  إن عمل التدقيت
 عداد برامج عمل توضح إجراءات التدقيت والمهام والمسؤولياتس المخاطر ويتم تنبيذها من خالل اأسا

 
 
 

%( وهو يق  59.5( بوزن نسبي )1.78أما إجابات فئة الحسابات فقد بلر وسطها الحسابي )
 ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد ما .
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 لتزام%( مما يدل على عدم اال50( ووزن نسبي )1.5بة المالية بوسط حسابي )وأخيرًا فئة الرقا
يقوم قسم ( )1حظ إتبات هذه البئة م  فئة الحسابات حول عدم تطبيت البقرة )يلبهذا المعيار ، و 
بوض  خطة عمل تعتمد على درجة المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات التدقيت الداخلي 

ي وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  وأهدافها, وتوقيتها, والموارد نشاط التدقيت الداخل
( لبئة الرقابة المالية 1.29( لبئة الحسابات و )1.43المخصصة لها( إذ بلر وسطها الحسابي )

 %( على التوالي .43% ، 48بوزن نسبي )
لى عدم وجود ( مما يشير إ0.900 – 0.488المعيار  تق  بين ) االنحرافحظ إن قيم كما يل

 تشتت في إجابات فئات العينة عن وسطها الحسابي .
على المعلومات التي حصل عليها  بناءً في حين بلر الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث 

%( حيث ال توجد لدى أقسام التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث 33( بوزن نسبي )1)
ال توجد برامج  كذلكها والموارد المخصصة لها ، خطط عمل تحدد نطات مهمة التدقيت وأهداف

ها لتنبيذ تلك ؤ عمل توضح إجراءات التدقيت وتوزي  المهام والمسؤوليات والخطوات الواجب أدا
 الخطط ، وبالتالي فإن عملية التدقيت ال تتم بما يتبت م  هذا المعيار .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصائي لبقرات هذا المجال الي نتائج االختبار( الت29يوضح الجدول )أداء العمل :  –المجال الثامن 
 
 
 
 
 

 (29جدول )
 تحليل فقرات المجال الثامن : أداء العمل

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

توايت المعلومات الالزمة لتنبيذ المهام المكلف بها بما يدعم نتائج عملية التدقيت يقوم المدقت الداخلي بجم  االدلة الكافية و  1
 ومصداقيتها .

 1.86 2.14 2.59 2.67 حسابيالوسط ال
 0.690 0.690 0.543 0.516 المعياري  االنحراف

 62 71 86 89 النسبي % وزنال
 طبت إلى حٍد مام مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

 يشرف مدير التدقيت الداخلي على تنبيذ مهام المدققين من خالل مراجعة  أورات العمل . 2
 1.43 2.29 2.47 2.67 حسابيالوسط ال

 0.535 0.488 0.593 0.516 المعياري  االنحراف
 48 76 82 89 النسبي % وزنال
 رير مطبت ٍد مامطبت إلى ح مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.64 2.21 2.53 2.67 حسابيالوسط ال

 0.612 0.589 0.568 0.516 المعياري  االنحراف
 55 73.5 84 89 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير بــترتيال
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الجدول السابت التباوت بين إجابات فئات العينة حيث جاءت إجابات فئتي  يتضح من 
( على 2.53،  2.67اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي بنتيجة مطبت بشكل كبير بوسط حسابي )

%( على التوالي مما يعني االلتزام بهذا المعيار بشكل كبير من 84% ، 89التوالي ووزن نسبي )
 ة اإلابات واالشراف على سير تنبيذ مهام التدقيت . حيث التوايت وجم  أدل

أما نتيجة فئة الحسابات فتشير إلى تطبيت هذا المعيار إلى حٍد ما ، إذ بلر وسطها الحسابي 
 ( .73.5( بوزن نسبي )2.21)

في حين تشير النتيجة النهائية لبئة الرقابة المالية إلى عدم تطبيت أنشطة هذا المجال إذ بلر الوسط 
%( ، م  مالحظة وجود اتبات بين فئات 55( بوزن نسبي )1.64حسابي إلجابات تلك البئة )ال

يشرف مدير التدقيت الداخلي على تنبيذ مهام المدققين من خالل ( )2العينة على تطبيت البقرة )
 مراجعة  أورات العمل( إذ انحسر وسطها الحسابي بين نتيجة مطبت بشكل كبير ومطبت إلى حٍد ما .

( تمركز إجابات كل فئة من 0.690 – 0.488عكس قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )وت
 فئات العينة حول وسطها الحسابي .

ويتبت الباحث م  فئة الحسابات بخصوي تطبيت هذا المعيار إلى حٍد ما إذ بلر الوسط 
ث يعتمد إلى %( حي67( بوزن نسبي )2الحسابي بموجب المعلومات التي تم االستقصاء عنها )

حٍد ما عمل التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث على توايت المعلومات وجم  األدلة 
المناسبة التي تؤيد صحة المالحظات سواء أكانت هذه األدلة كتبًا وتعليمات قانونية أو محاضر 

دلة واإلشراف جرد أو واائت رسمية  ، كذلك يتم التأكد من قبل مدير التدقيت الداخلي من تلك األ
على تنبيذ مهام التدقيت ، إال انه ما يؤخذ على ذلك هو عدم وجود أورات عمل للمدققين 
الداخليين بحيث يتم مراجعتها والتوقي  عليها من قبل مدير التدقيت الداخلي وترفت معها أدلة 

 اإلابات التي استندت إليها المالحظة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : يأتيفقرات هذا المجال وكما  اختبار( نتائج 30يعرض الجدول ):  ئجالنتا توصيل -المجال التاسع 
 
 
 
 

 (30جدول )
 النتائج تحليل فقرات المجال التاسع : توصيل

 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

تشمل رأ  المدقت الداخلي م  مراعاة داخلي برف  تقارير عن نتائج أعماله عند اإلنتهاء من مهمة التدقيت, يقوم قسم التدقيت ال 1
 الدقة والموضوعية والوضو  واإليجاز وأن تصدر في الوقت المناسب .

 1.86 2.29 2.25 2.67 حسابيالوسط ال
 0.690 0.488 0.662 0.516 المعياري  االنحراف

 62 76 75 89 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير بــترتيال
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يستخدم المدقت الداخلي في تقريره عبارة ))تم إجراءه بالتوافت م  المعايير الدولية(( ويبصح عن حاالت عدم التقيد بالمعايير  2
 لك على نتائج مهمة التدقيت .ومبادئ وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم التقيد وتأاير ذ

 1.29 1.14 1.79 1.83 حسابيالوسط ال

 0.756 0.378 0.607 0.983 المعياري  االنحراف

 43 38 59.6 61 النسبي % وزنال
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

لى بعض األطراف الخارجية )مال ديوان الرقابة المالية(، م  يقوم قسم التدقيت الداخلي باإلبالغ عن بعض نتائج أعماله إ 3
 كالقيود المبروضة على بعض النتائجمراعاة المتطلبات القانونية 

 1.71 2.29 2.06 2.33 حسابيالوسط ال

 0.488 0.756 0.659 0.516 المعياري  االنحراف

 57 76 69 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما لى حٍد مامطبت إ مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.62 1.90 2.04 2.28 حسابيالوسط ال

 0.644 0.540 0.642 0.671 المعياري  االنحراف
 54 63 68 76 النسبي % وزنال
    رير مطبت ى حٍد مامطبت إل مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 
 
 
 
 
 

يشير الجدول في أعاله إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما من وجهة نظر فئات   
 2.28اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي والحسابات ، إذ بلر الوسط الحسابي إلجابات تلك البئات )

لتوالي مما يدل %( على ا63% ، 68% ، 76( على التوالي بوزن نسبي )1.90،  2.04، 
على أن قسم التدقيت الداخلي يحري على إيصال نتائج عمليات التدقيت إلى الجهات المعنية 

 بحسب اإلجراءات المتبعة .
%( 54( بوزن نسبي )1.62في حين يشير الوسط الحسابي إلجابات فئة الرقابة المالية والبالر )

 ( 2جة هو إنخباض الوسط الحسابي للبقرة )إلى عدم تطبيت هذا المعيار ، والسبب وراء هذه النتي
( جاءتا بنتيجة مطبت إلى حٍد 3و  1%( ، في حين أن البقرتين )43( بوزن نسبي )1.29إذ بلر )

 %( على التوالي.57% ، 62( على التوالي وبوزن نسبي )1.71،  1.86ما بوسط حسابي )
يستخدم المدقت الداخلي ( )2بقرة )اتبات فئة الحسابات م  هذه البئة بخصوي عدم تطبيت ال يلحظو 

ويبصح عن حاالت عدم التقيد بالمعايير (( تم إجراءه بالتوافت م  المعايير الدولية))في تقريره عبارة 
ومبادئ وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم التقيد وتأاير ذلك على نتائج مهمة التدقيت( إذ بلر وسطها 

إنخباض نتائج هذه البقرة حتى لبئتي اإلدارة  يلحظما %( ، ك38( ووزنها النسبي )1.14الحسابي )
 العليا والتدقيت الداخلي مما يعني عدم تطبيقها من وجهة نظر بعض أفراد تلك العينتين .

( مما يدل على 0.983 – 0.378كما يشير الجدول إلى قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )
 تها عن وسطها الحسابي .وجود تجانس في إجابات فئات العينة وعدم تشت
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أما الوسط الحسابي بموجب تأشيرات الباحث على فقرات هذا المجال بناًء على المعلومات التي 
( وهو يق  ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد ما إال إنه مقارب 1.67تم االستقصاء عنها فقد بلر )

  واضح للمدقت لنتيجة رير مطبت ، إذ إن أرلب تقارير التدقيت الداخلي ال تشتمل على رأ
أما حاالت  ((تم إجراءه بالتوافت م  المعايير الدولية))الداخلي كما إنها ال تحتو  على عبارة 

 الجهات الخارجية فقد إقتصرت على جزء يسير من بعض القضايا التحقيقية .بالغ إلى بعض اإل
 
 
 
 
 
 

المجال وكما موضح بالجدول تم تحليل نتائج فقرات هذا  :مراقبة التقدم المحرز  – عاشرالمجال ال
 ( أدناه :31)

 

 (31جدول )
 مراقبة التقدم المحرزتحليل فقرات المجال العاشر : 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

تطبيقها حول المالحظات التي تم  فاعليةالمتخذة من قهبل األطراف المعنية و  قوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة اإلجراءاتي 1
 من قبل التدقيت الخارجي. أكانت من قبله أم اإلبالغ عنها سواء

 1.86 2.29 2.36 2.33 حسابيالوسط ال
 0.378 0.488 0.639 0.516 المعياري  االنحراف

 62 76 78.5 78 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما لى حٍد مامطبت إ بــترتيال

 يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة إجراءات الوحدة حول المخاطر التي تم التقرير عنها . 2
 1.57 2.14 2.33 2.17 حسابيالوسط ال

 0.535 0.690 0.592 0.408 المعياري  االنحراف
 52 71 78 72.5 النسبي % وزنال
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما بــترتيلا

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
 1.71 2.21 2.34 2.25 حسابيالوسط ال

 0.456 0.589 0.615 0.462 المعياري  االنحراف
 57 73.5 78 75 النسبي % وزنال
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مامطبت إلى حٍد  بــترتيال

 
 
 

 
 
 

تشير نتائج الجدول أعاله إلى تطبيت أنشطة هذا المجال إلى حٍد ما ، إذ بلر الوسط  
( على التوالي بوزن نسبي 1.71،  2.21،  2.34،  2.25الحسابي إلجابات فئات العينة )

يق  ضمن نتيجة مطبت إلى حًد ما عدا %( على التوالي وهو %57 ، %73.5 ، %78 ، 75)
( يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة إجراءات الوحدة حول المخاطر التي تم التقرير عنها( )2البقرة )

 %( . 52( ووزن نسبي )1.57لبئة ديوان الرقابة المالية إذ جاءت بنتيجة رير مطبت بوسط حسابي )

 
 

تمركز إجابات فئات ( فهي تشير إلى 0.690 – 0.378ن )أما قيم االنحراف المعيار  التي تق  بي
 العينة حول وسطها الحسابي وعدم وجود قيم شاذة .
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( بموجب 2ويتبت الباحث م  نتيجة مطبت إلى حٍد ما ويتضح ذلك من خالل الوسط الحسابي والبالر )
بخصوي عدم تطبيت تأشيراته على فقرات هذا المجال ، م  مالحظة إتباقه م  فئة الرقابة المالية 

( حيث لم يتم العمل بمنهج إدارة المخاطر والتقرير عنها ليتم بعد ذلك متابعة اإلجراءات 2البقرة )
 المتخذة من قبل إدارة الوحدة حول تلك المخاطر .

 
 
 
 

( في أدناه نتائج 32يوضح الجدول ) : التواصل وقبول المخاطر – الحادي عشر المجال
 بات هذا المجال .االختبار اإلحصائي إلجا

 

 (32جدول )
 التواصل وقبول المخاطر:  الحادي عشرتحليل إجابات المجال 

 
 
 

 
 ت

 فئات العينة             
 الفقــــــــــــــرات

 ديوان الرقابة المالية حساباتال التدقيق الداخلي اإلدارة العليا

 ناقشتها  بمستوى المخاطر المقبول من قهبلهها .يتولى مدير التدقيت الداخلي التواصل م  إدارة الوحدة   وم 1
 1.57 2 2.47 2.33 حسابيالوسط ال

 0.535 1 0.572 0.516 المعياري  االنحراف
 52 67 82 78 النسبي % وزنال
      رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما بــترتيال

 
         

النتائج كانت لبئة التدقيت الداخلي ، إذ بلر وسطها الحسابي يتضح من خالل الجدول أن أعلى 
%( وهو مايشير إلى تطبيت هذا المعيار بشكل كبير من وجهة نظر 82( بوزن نسبي )2.47)

%( وهو يق  ضمن 78( ووزن نسبي )2.33هذه البئة ، تليها فئة اإلدارة العليا بوسط حسابي )
%( وهو أيضًا 67( ووزن نسبي )2ت بوسط حسابي )نتيجة مطبت إلى حٍد ما ، ام فئة الحسابا

( ووزن 1.57يق  ضمن نتيجة مطبت إلى حٍد ما ، وأخيرًا فئة الرقابة المالية بوسط حسابي )
 %( وهو مايشير إلى عدم تطبيت هذا المعيار بحسب وجهة نظر هذه البئة .52نسبي )

عدم وجود تشتت كبير في  ( إلى1 – 0.516وتشير قيم االنحراف المعيار  التي تق  بين )
إجابات فئات العينة عن وسطها الحسابي ، حيث كان أعلى تشتت في إجابات فئة الحسابات إذ 

( ألنه كانت بعض إجابات أفرادها بنتيجة مطبت بشكل كبير والبعض 1بلر انحرافها المعيار  )
 ا مقارنًة بالقيم السابقة اآلخر بنتيجة رير مطبت مما خلت هذا االنحراف المعيار  المرتب  نوعًا م

 

 (6)وكما موضح بالملحت رقم ويتبت الباحث م  فئة الرقابة المالية بخصوي عدم تطبيت هذا المعيار 
حيث إن تطبيقه يتطلب تبعيل منهج إدارة المخاطر أواًل ، ودراسة نشاط أقسام الوحدة من قبل التدقيت 

ك التقرير حول كباية وفاعلية اإلجراءات المتبعة الداخلي لتحديد أنواع المخاطر لديها ليتم بعد ذل
للحد منها ، ومن ام التواصل م   وتطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر

اإلدارة العليا ومناقشتها بمستوى المخاطر المقبول لديها ، أ  عندما يعتقد الرئيس التنبيذ  للتدقيت 
مت بقبول مستوى من المخاطر يمكن أن يكون باعتقاده مستوى رير الداخلي أن اإلدارة العليا قد قا

ذا لم يتم حسم المسألة  مقبول للوحدة يجب عليه أن يتواصل ويناقأل تلك المسألة م  اإلدارة العليا وا 
والتوصل إلى المستوى المقبول فيجب عليه رفعها إلى الجهة األعلى , لذلك يرى الباحث إن تطبيت 
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المزيد من السلطة واالستقاللية ألجهزة التدقيت الداخلي ، م  مالحظة إن وض  هذا المعيار يضبي 
نما مسؤولية اإلدارة العليا ووظيبة  حلول لتلك المخاطر هي ليست من مسؤولية التدقيت الداخلي وا 

 التدقيت الداخلي هي مراقبة وتقييم اإلجراءات المتبعة وتقديم االستشارات للحد من تلك المخاطر .
 
 
 
 

مدى التزام الوحدات الحكومية عينة البحث بتطبيت معايير جودة )وتلخيصًا لنتائج المحور الااني 
المعلومات التي نتيجة اإلستبانة وبين  نتيجةمقارنة بين  أدناه( 33يعرض الجدول ) التدقيت الداخلي(

 حصل عليها الباحث من خالل اإلستقصاء والمقابالت والحوارات الشخصية
 (33جدول )

 خالصة نتائج المحور الثاني
 
 
 

 
 المجال

 
 إسم المجال أو المعيار

  نتيجــــــــــــــــــــــة اإلســتبــانــــــــــــــــــــــــة
 فئة الرقابة المالية فئة الحسابات فئة التدقيق الداخلي فئة اإلدارة العليا نتيجـــة المقابــــالت

 مقارب إلى رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ؤوليةالغرض , والسلطة , والمس األول

 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير االستقاللية والموضوعية الااني
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما ل كبيرمطبت بشك مطبت إلى حٍد ما الكباءة والعناية المهنية الاالث
 رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما برنامج تأكيد وتحسين الجودة الراب 

 مقارب إلى رير مطبت ما مطبت إلى حدٍ  مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير ط التدقيت الداخليانش إدارة الخامس
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما طبيعة العمل السادس
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما العملتخطيط  الساب 
 مطبت إلى حٍد ما رير مطبت ما مطبت إلى حدٍ  مطبت بشكل كبير مطبت بشكل كبير أداء العمل الاامن
 مقارب إلى رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما النتائج توصيل التاس 
 مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما مطبت إلى حٍد ما   مراقبة التقدم المحرز العاشر
 رير مطبت رير مطبت مطبت إلى حٍد ما مطبت بشكل كبير مطبت إلى حٍد ما صل وقبول المخاطرالتوا الحاد  عشر

 
 

وبشكل عام يلحظ من خالل الجداول السابقة التي عرضت نتائج تحليل إجابات مجاالت محور  
 االستبانة تقارب إجابات فئتي اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي )حيث كانت أعلى النتائج( من جهة
وفئتي الحسابات والرقابة المالية من جهة أخرى ، ولعل السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث 
هو أن إجابات البئتين األخيرتين كانتا أكار موضوعية وحيادية إذ ال يق  عليهما مسؤولية 

 التقصير في نشاط التدقيت الداخلي مالما هو الحال م  فئتي اإلدارة العليا والتدقيت الداخلي .
أما فيما يخي تأشيرات الباحث على فقرات تلك المجاالت واستخراج الوسط الحسابي والحكم على 
تطبيت أو عدم تطبيت هذه األنشطة فقد جاءت بناًء على المعلومات التي تم الحصول واإلطالع عليها 

اائت التي تم سواء أكانت من خالل المقابالت والحوارات الشخصية والمشاهدة الميدانية والتقارير والو 
الحصول عليها أو من خالل اإلطالع على مالحظات تقارير ديوان الرقابة المالية التي تخي الوحدات 
عينة البحث وألكار من سنة ، حيث يتم تخصيي فقرة للرقابة الداخلية تذكر فيها المالحظات وجوانب 

 فقرات االستبانة . الخلل في أنشطة التدقيت الداخلي وتم ربط بعض تلك المالحظات م  بعض
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 اختبار ومناقشــة الفرضيــات 
 
 
 

  : الفرضية األولى 
عند تلتزم الوحدات الحكومية في محافظة النجف بتطبيق معايير جودة التدقيق الداخلي 

 ( .α ≤ 50.0(مستوى داللة 
 
 

(One - sample T test)للعينة الواحدة  Tسيستخدم اختبار  هذه البرضية ختبارال

، ويستخدم هذا االختبار  "2"والذ  يقوم بمقارنة الوسط الحسابي بالوسط الحياد  أو النظر  والبالر 
عادًة لمعرفة السمة العامة المميزة للصبة المقاسة بمقارنة وسطها الحسابي بالوسط النظر  ، ويتم 

مؤشر مستوى الداللة  الحكم واالستنتاج على مدى االلتزام بمعايير جودة التدقيت الداخلي من خالل
( في أدناه نتائج 34المحسوبة م  قيمتها الجدولية ، ويوضح الجدول ) Tومن خالل مقارنة قيمة 

 هذا االختبار لكل معيار من معايير التدقيت الداخلي والتي تمال المحور الااني من االستبانة 
 
 
 
 
 
 

 (34جدول )
 يير التدقيق الداخليتحليل مجاالت المحور الثاني : مدى االلتزام بمعا

 
 
 

 
 ت

 
 المعيــــــــــــــــار

الوسط 
 الحسابي**

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي%

 
  Tقيمة 

Sig.  
(2-tailed) 

 مستوى الداللة

 
ترتيب تطبيق 

 المعيار 

 5 0.031 2.181  70 0.506 2.11 السلطة , والمسؤوليةو الغرض ,  1
 1 0.000 7.459 77 0.404 2.30 والموضوعية االستقاللية 2
 4 0.011 2.592 70.6 0.465 2.12 الكباءة والعناية المهنية 3
 7 0.045 2.030 67 0.545 2.01 برنامج تأكيد وتحسين الجودة 4
 3 0.006 2.814 71 0.464 2.13 ط التدقيت الداخليانش إدارة 5
 8 0.075 1.797 66 0.503 1.99 طبيعة العمل 6
 10 0.260 1.132 64 0.621 1.92 العملتخطيط  7

 2 0.000 4.806 75 0.543 2.26 أداء العمل 8
 9 0.217 1.244 65 0.484 1.96 النتائج توصيل 9
 3 0.021 2.342 71 0.558 2.13   مراقبة التقدم المحرز 10
 6 0.037 2.113 69.6 0.643 2.09 التواصل وقبول المخاطر 11

ــــ ــ ــــ ــــ  المعاييــ   0.021 2.349 69.6 0.385 2.09 رجميــــ

 * 1.984تساو   "100"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Tقيمة  
                                                

 ( .α/2( أي )0.025ستكون عند مستوى داللة ) T لذا فإن قيمة (tailed-2)ذو اجتاهني كما موضح يف حقل مستوى الداللة أعاله مبا إن اإلختبار   *
 ( الذي هو عدد فئات العينة .4** حاصل مجع متوسطات فئات العينة مقسوم على )
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ن أعلىأالمحسوبة Tيتضح من الجدول السابت، ومن خالل مستوى الداللة وقيمة   

إذ بلغت قيمة  معيار االستقاللية والموضوعية يليه معيار تنبيذ عملية التدقيت ، المعايير تطبيقًا  هو
T( على التوالي وهي أكبر من قيمتها الجدولية 4.806،  7.459لهذين المعيارين ) لمحسوبةا

( ، أما المعايير التي 0.05( وهي أقل من )0.000( ومستوى الداللة للمعيارين )1.984البالغة )
ما  المحسوبةT( فجاءت بنتائج متقاربة ، إذ تراوحت قيمة 11، 10، 5، 3، 1تحمل التسلسالت )

– 0.037( وهي أكبر من قيمتها الجدولية ومستوى الداللة ما بين )2.814 – 2.113بين )
( مما يشير إلى تطبيت هذه المعايير إلى حٍد ما ، في حين كان 0.05( وهي أقل من )0.006

ذا المحسوبة لهTأضعف المعايير تطبيقًا هو معيار برنامج تأكيد وتحسين الجودة إذ بلغت قيمة 
( إال إنها مقاربة لها ومستوى 1.984( وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )2.030)المعيار 

 ( إال أنها مقاربة لها إلى حٍد كبير .0.05( وهي أقل من )0.045الداللة كان )
 

( وهي )طبيعة العمل ، وتخطيط عملية التدقيت 9، 7، 6أما بقية المعايير والتي تحمل التسلسالت )
يصال النتائج( فيشير الجدول إلى عدم تطبيقها إذ بلغت قيمة ، و  ،  1.797لها ) المحسوبةTا 

،  0.260،  0.75( على التوالي وهي أقل من قيمتها الجدولية ومستوى الداللة )1.244،  1.132
 ط( أ  إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين الوس0.05( على التوالي وهي أكبر من )0.217
(.α≤50.0(عند مستوى داللة  "2"ي لهذه المعايير والوسط الحياد  البالر الحساب





( والوزن النسبي 2.09عام يتبين من خالل الوسط الحسابي لجمي  المعايير والبالر )وبشكل 
( وهي أكبر من 2.349) المحسوبة البالغةT( وقيمة 0.385%( واالنحراف المعيار  )69.6)

( التزام 0.05( وهي أقل من )0.021ومستوى الداللة ) (1.984تساو  ) قيمتها الجدولية والتي
عند بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخلي  األشرف الوحدات الحكومية في محافظة النجف

 . وعليه تقبل البرضية (α≤50.0(مستوى داللة 
ت الداخلي كما تم إال إن هذا االلتزام كان ضعيبًا ال يتناسب م  الدور الحيو  ألجهزة التدقي

 توضيح ذلك آنبًا من خالل تشخيي جوانب الخلل والقصور عند تحليل فقرات كل معيار .
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام جاء بالررم من عدم علم بعض أجهزة التدقيت الداخلي في 

الداخلي  الدليل اإلسترشاد  للتدقيتالوحدات عينة البحث بتلك المعايير ، حيث تم اإلكتباء ب
 . 2007عام لن ديوان الرقابة المالية عالصادر 

لذلك البد من أن يكون هناك توجه كبير واهتمام متزايد بدور وظيبة التدقيت الداخلي وفاعليتها 
في تحسين األداء من خالل زيادة مستوى االلتزام بتلك المعايير كمؤشر إيجابي على إهتمام 

 التدقيت الداخلي والذ  ينعكس على جودة األداء ككل .الوحدات بمستوى وجودة أداء أقسام 
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 : الفرضية الثانية 
تحسين جودة التدقيق الداخلي في  فيبشكل إيجابي   Six Sigmaتقنية  استخداميؤثر 

 ( .α ≤ 50.0(الوحدات الحكومية في محافظة النجف عند مستوى داللة 

 Six دد لبيان أار معايير تقنيةنحدار المتعالتحليل ا استخدم هذه البرضية ختبارال  

Sigmaتحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية عينة البحث وكما موضح  في
 : أدناه في (53لجدول )با

 (53جدول )
 جودة التدقيق الداخلي في Six Sigma تقنيةنتائج تحليل اإلنحدار المتعدد لتأثير 

 
 
 

 
المتغير 
 التاب 

R 

معامل 
 االرتباط

R
2

 

معامل 
 التحديد

  
F

1


 المحسوبة

  
DF 

 درجات الحرية

Sig.
3

 

مستوى 
 Fداللة 

 المتغيرات المستقلة
 معايير تقنية

 Six Sigma 

β 
ة لدمعاميل 

 خط
 االنحدار

 

 قيمة 

T 2 

Sig.
3

 

مستوى 
 Tداللة 

معايير 
جودة 
التدقيت 
 الداخلي

0.947 0.897 165.538 

درجة حرية 
 5 االنحدار

0.000 

 0.000 5.439 0.231 اإلدارة العليا التزامدعم و 

 0.038 2.099 0.81 التحسين المستمر

 0.000 4.348 0.188 الموارد البشرية والتدريب 95 المتبقي

 100 المجموع
 0.000 5.305 0.227 العمليات واألنظمة

 0.000 10.096 0.461 قياس األداء ونظام الحوافز

 2.31تساو   0.05مستوى داللة و "95، 5"لية عند درجة حرية الجدو  Fقيمة  1
 1.984تساو   "100"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  Tقيمة  2
 (α ≤ 50.0( داللة التأاير ذو داللة إحصائية عند مستوىيكون  3

 
 
 
 
 
 
 
 

  داللة من خالل الجدول في أعاله أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأاير ذ 
على تحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية  Six Sigmaإحصائية لمعايير تقنية 

( وهو ارتباط قو  وبإشارة 0.947) Rاألشرف ، إذ بلر معامل اإلرتباط  في محافظة النجف
ة تؤد  إلى الزيادة في جودSix Sigmaتقنية موجبة أ  إن الزيادة في مستوى االهتمام بمعايير 

R، أما معامل التحديد   التدقيت الداخلي
2

( أ  إن المتغيرات المستقلة 0.897فقد بلر )
%( من التغيرات الحاصلة في المتغير التاب  حيث إن المتغير المستقل 89) ستطاعت أن تبسرا

%( من التغيرات في جودة 89هو المتسبب في تغير المتغير التاب  ، وبعبارة أخرى إن نسبة )
ت الداخلي في الوحدات عينة البحث ناتجة عن التغير في مستوى االهتمام بمعايير تقنية التدقي

Six Sigma،نوية هذا التأاير قيمةعويؤكد مF( وهي دالة 165.538المحسوبة والتي بلغت )
( )ميل معادلة خط β (Beta، كما بلغت قيم درجة التأاير  (α ≤ 50.0(عند مستوى داللة 
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،  التحسين المستمر( لمعيار 0.81، و) اإلدارة العليا التزامدعم و ( لمعيار 0.231اإلنحدار( )
قياس ( ل0.461( للعمليات واألنظمة ، و)0.227، و) للموارد البشرية والتدريب( 0.188و)

 Six. وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بمعايير تقنية ونظام الحوافز األداء

Sigma جودة التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث بمقدار القيمة المؤشرة  في تحسينيؤار
ن ما يؤكد معنوية التأاير لكل معيار هي قيم  أزاء كل معيارب المبينة في الجدول ، فهي T، وا 

على Six Sigmaتقيس معنوية تأاير كل متغير من المتغيرات المستقلة والمتمالة بمعايير تقنية 
المحسوبة هي Tحيث يلحظ إن جمي  قيم  التاب  المتمال بمعايير جودة التدقيت الداخليالمتغير 

( مما يدل على 0.05( ومستوى داللتها أقل من )1.984) الجدولية البالغةTأكبر من قيمة
معنوية هذا التأاير ونجا  ومالئمة إنموذج البحث المستخدم في التعبير عن العالقة بين المتغير 

 والتاب  وعليه تقبل البرضية . المستقل
 
 
 
 
 
 
 

وللتحقت أو البرهنة على التحليل السابت يجب أن يكون هناك إرتباط بين كل معيار من معايير 
هذه البرضية إلى خمس  متق س  وبين معايير جودة التدقيت الداخلي ، لذلك Six Sigmaتقنية 

 : يأتيوكما Six Sigmaكل فرضية تتعلت بمعيار من معايير تقنية ،فرضيات فرعية
 
 
 
 

اإلدارة العليا وبين تحسين جودة التدقيت  التزامتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار دعم و  -
 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 

تدقيت وبين تحسين جودة ال التحسين المستمرتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -
 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 

ن ــــتحسي وبين ة والتدريبـــــــــالموارد البشرير ــاًا بين معيـة إحصائيــــة دالـــــــــــتوجد عالق -
د مستوى داللة ـــــعنة النجف ــــة في محافظـــالحكومي الوحداتدى ــــودة التدقيت الداخلي لـــج
)50.0 ≥ α. ) 

وبين تحسين جودة التدقيت  العمليات واألنظمةتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -
 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الحكومية في محافظة النجف  الوحداتالداخلي لدى 

ودة التدقيت وبين تحسين ج قياس األداء ونظام الحوافزتوجد عالقة دالة إحصائيًا بين معيار  -
 ( .α ≤ 50.0(عند مستوى داللة الداخلي لدى الوحدات الحكومية في محافظة النجف 

 
استخدم معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين كل معيار والختبار هذه البرضيات 

 ( التالي :36والنتائج موضحة في الجدول ) التدقيت الداخلي تحسين جودةوبين 
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 (36جدول )
 وبين معايير جودة التدقيق الداخلي Six Sigmaرتباط بين كل معيار من معايير تقنية ال معامل ا

 
 
 

 
 ت

 معايير تقنية
Six Sigma 

 Nحجم العينة  .sigمستوى الداللة r  رتباطمعامل ا
ـــــلي ـــ ـــــداخـ ــت الـ ــ ـــ ـــ ـــتدقــيـــ ــودة الـــ ــ ـــ ــر جـ ــ ـــ ـــ ـــ  معـــايـيـ

 101 0.000 0.708 اإلدارة العليا التزامو دعم  1
 101 0.000 0.528 التحسين المستمر 2

 101 0.000 0.715 الموارد البشريـــــــــة والتدريب 3

 101 0.000 0.725 العمليات واألنظمة 4

 101 0.000 0.850 قياس األداء ونظام الحوافز 5
 
 

 0.196تساو   "99"ودرجة حرية  0.05ة الجدولية عند مستوى دالل  rقيمة              
 
 
 
 

 
 
 

معايير يلحظ من الجدول في أعاله ومن خالل قيم معامل اإلرتباط وجود عالقة بين  
المحسوبة لكل معيار  r، إذ كانت قيمة  التدقيت الداخليتحسين جودة وبين  Six Sigmaتقنية 

وتشير اإلشارة  (α ≤ 50.0( عند مستوى داللة( 0.196أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )
الموجبة لمعامالت االرتباط إلى أن العالقة طردية ، أ  كلما زاد مستوى االهتمام بمعايير تقنية 

Six Sigma  التزامدعم و تزداد بالنتيجة جودة التدقيت الداخلي. وقد بلر معامل االرتباط لمعيار 
معيار وبين تحسين هذا الإحصائيًا بين  وهذا يدل على وجود عالقة دالة( 0.708) اإلدارة العليا

د مستوى داللة ــعنرف ـــاألشالوحدات الحكومية في محافظة النجف  فيالتدقيت الداخلي جودة 
)50.0 ≥ α)  وعلية تقبل البرضية البرعية األولى ، ولعل هذا يشير إلى أهمية وحيوية الدور

 التحسين المستمرأما معامل االرتباط لمعيار الذ  تؤديه اإلدارة العليا عند تطبيت هذه التقنية . 
( مما يدل على وجود عالقة بين 0.05( وهي أقل )0.000( بمستوى داللة )0.528فقد بلر )

معيار التحسين المستمر وبين تحسين جودة التدقيت الداخلي ، حيث إن التحسين المستمر مرتبط 
م التدقيت الداخلي ، وهذا يبين أهمية التحسين بتطوير المعرفة بأبعاد العملية اإلدارية والبنية لقس

المستمر والدائم في العمليات واألداء ، فالتطوير والتحسين ال يتوقف وال ينتهي وهناك بحث عن نقاط 
في الجودة والتميز وعليه تقبل Six Sigmaتقنية دائمًا وهذا جوهر  الضعف والسعي لمعالجتها

( عند 0.715امل اإلرتباط لمعيار الموارد البشرية والتدريب والبالر )ويشير مع،  البرضية البرعية الاانية
وبين تحسين جودة التدقيت الداخلي ، إلى وجود عالقة بين هذا المعيار  (α ≤ 50.0)مستوى داللة 

كتساب المهارة من خالل التدريب دورًا مهمًا في التخطيط والتنبيذ الباعل  حيث إن للعنصر البشر  وا 
يصال النتائج وعليه تقبل البرضية البرعية الاالاة ، وهذا يؤكد أهمية ألنشطة التد قيت الداخلي وا 

ــتقنيالعنصر البشر  لنجا  تطبيت تقنيات الجودة ومنها  ن ــدات محلذلك يمكن للو ،Six Sigmaة ــ
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طوير أن البشرية الكبوءة واالهتمام بنوعية ومستوى برامج التدريب والت رصـالل التركيز على العناخـ
تحقت التميز وترف  مستويات األداء لقسم التدقيت الداخلي بشكل خاي وأقسامها المختلبة بشكل عام 

 مما (0.000بمستوى داللة )( 0.725أما معامل االرتباط لمعيار العمليات واألنظمة فقد بلر ). 
عند  ت الداخليمعيار وبين تحسين جودة التدقيهذا اليدل على وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 

وتتضح هذه العالقة من خالل أهمية التركيز على العمليات وتوفير  (α ≤ 50.0(مستوى داللة 
 ذلك من ي ع د  حيث Six Sigmaأنظمة المعلومات واإلتصال المالئمة لضمان نجا  تطبيت تقنية 

مد على العمل كونها تعت المقومات األساسية لتطبيت هذه التقنية وتحقيت جودة التدقيت الداخلي
الجماعي وليس العمل البرد  وبالتالي تبرز الحاجة إلى أنظمة المعلومات واإلتصال الباعلة داخل 

قياس األداء يعبر معامل االرتباط لمعيار البرضية  البرعية الرابعة. وأخيرًا  وعليه تقبلالوحدة ، 
القوية بين هذا المعيار وبين ( عن العالقة 0.000( بمستوى داللة )0.850البالر ) ونظام الحوافز

تحسين جودة التدقيت الداخلي ، وبطبيعة الحال إن المتابعة وقياس األداء للحكم على النتائج وربط 
هذه النتائج بنظام الحوافز سوف يكون له دور مهم ومؤار في تحقيت النجا  لمناهج الجودة واإلفادة 

هذا التأاير من خالل جدول الداخلي، ويتضح من تطبيقها في رف  مستوى األداء ألجهزة التدقيت 
( )نتائج تحليل االنحدار المتعدد( إذ يلحظ إرتباع قيمة درجة تأاير هذا المعيار في معايير 31)

 جودة التدقيت الداخلي ، وعليه تقبل البرضية البرعية األخيرة .
 
 لثةالفرضية الثا : 

 Sixتقنية معايير  استخدام بمدى ما يتعلقتوجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة في

Sigma ت عَزىتحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية في محافظة النجف ل 
التخصص العلمي , و المؤهل العلمي , و غرافية والوظيفية )مكان العمل , و للمتغيرات الديم

 ( .α ≤ 50.0(عدد الدورات التدريبية( عند مستوى داللة و سنوات الخبرة , و 
 

 

والذ  يقوم ANOVA  One Way تحليل التباين اإلحاد  ختبار هذه البرضية سيستخدمال      
، ويتم  بمقارنة عدة متوسطات مركزًا على دراسة تأاير عامل واحد مكون من عدة مستويات

 المحسوبة م  قيمتها Fاإلستنتاج من خالل مستوى الداللة اإلحصائية ومن خالل مقارنة قيمة 
الجدولية ، وبما إن هذه البرضية تحتو  على خمسة عوامل تتم المقارنة على أساسها لذلك 

 قسمت على خمس فرضيات فرعية ، وسنختبر كل فرضية وكما يلي :
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 : الفرضية الفرعية األولى
 Sixتقنية معايير  استخدام بمدى توجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق

Sigma إلى  ت عَزىفي الوحدات الحكومية في محافظة النجف  تحسين جودة التدقيق الداخليل
 ( .α ≤ 50.0(مكان العمل عند مستوى داللة 

 

 هذه البرضية : اختبارأدناه نتائج في ( 37يوضح الجدول )    
 
 

 (37جدول )
 لمتغير مكان العمل – ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 

 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة Fقيمة   درجات الحرية نمصدر التباي
 8 بين المجموعات

 92 داخل المجموعات 0.190 1.441
ــوع ـــــ         100 المجــمـــ

 

 2.04تساو   0.05مستوى داللة و "92، 8"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة        
 
 
 
 
 

هي أصغر من قيمتها الجدولية (1.441)لغةالمحسوبة والباFالجدول أن قيمة يتضح من  
( مما يدل على عدم وجود 0.05( وهي أكبر من )0.190)ومستوى الداللة  (2.04)والتي تساو 

 Sixتقنية معايير  استخدامبمدى بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت  ذات داللة إحصائيةفروت 

Sigma األشرف   ومية في محافظة النجفتحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكل
وعليه ترفض البرضية ، والمقصود  (α≤50.0(إلى مكان العمل عند مستوى داللة  ت عز ى

بمكان العمل هنا الدوائر عينة البحث أ  الوحدات التي ينتمون إليها أفراد العينة وليس مكان 
إحصائية بين آراء أفراد عمل أفراد عينة البحث حيث من الواضح أن هناك فروقًا ذات داللة 

العينة تبعًا للوظائف التي يشغلونها )إدارة عليا ، وتدقيت داخلي ، وحسابات ، ورقابة مالية( وقد 
 والذ  في ضوءه في بداية هذا المبحث   والز –كروسكال  اختبارتم توضيح ذلك آنبًا من خالل 

 تم تحليل النتائج على مستوى كل فئة .
  

 : ثانيةالفرضية الفرعية ال
 Sixتقنية معايير  استخدامتوجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بمدى 

Sigma إلى  ت عَزى الحكومية في محافظة النجف لتحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات
 .( α ≤ 50.0(المؤهل العلمي عند مستوى داللة 

 

 

 هذه البرضية : اختبارئج نتا التالي( 38الجدول ) عرضي        
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 (38جدول )
 المؤهل العلميلمتغير  – ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 

 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة Fقيمة   درجات الحرية مصدر التباين
 5 بين المجموعات

 95 داخل المجموعات 0.412 1.018
ــوع ـــــ         100 المجــمـــ

 

 2.31تساو   0.05مستوى داللة و "95، 5"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة        
 
 
 
 
 

من قيمتها الجدولية ( وهي أقل 1.018المبينة في الجدول أعاله ) المحسوبةFبلغت قيمة    
توجد  ( أ  أنه ال0.05( وهي أكبر من )0.412( ومستوى الداللة كانت )2.31) والتي تساو 

 Six Sigmaتقنية معايير  استخدامأفراد العينة فيما يتعلت بمدى  فروت دالة إحصائيًا بين آراء
إلى المؤهل العلمي عند  ت عز ى الحكومية عينة البحث لتحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات

، وهذا يشير إلى التبهم واإلدراك لمختلف  وعليه تم رفض البرضية( α ≤ 50.0(مستوى داللة 
والمعايير التي تشتمل عليهاSix Sigmaتقنية مية مستويات أفراد العينة أله ن أفضاًل عن ،

%( 80من أفراد العينة هم من حملة شهادة البكالوريوس فما فوت إذ بلغت نسبتهم ) ى  النسبة الكبر 
 ذلك آنبًا . ح  و ض  كما 
 

 : ثالثةالفرضية الفرعية ال
 Sixتقنية معايير  استخدامبمدى  توجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق

Sigma إلى  ت عَزى الحكومية في محافظة النجف لتحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات
 . (α ≤ 50.0(عند مستوى داللة  التخصص العلمي

 

 

 هذه البرضية :ل تحليل التبايننتائج  أدناه( 39الجدول ) بيني        
 
 
 
 

 (39جدول )
 التخصص العلميلمتغير  – ANOVAاألحادي  نتائج تحليل التباين

 

 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة Fقيمة   درجات الحرية مصدر التباين
 10 بين المجموعات

 90 داخل المجموعات 0.422 1.037
ــوع ـــــ         100 المجــمـــ

 

 1.94و  تسا 0.05مستوى داللة و "90، 10"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة        
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و1.037)تساو المحسوبة Fأن قيمة يلحظ من خالل الجدول السابت   من  قلهي أ(
( مما يشير إلى أن 0.05( وهي أكبر من )0.422)ومستوى الداللة  (1.94)البالغةقيمتها الجدولية 

راد توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أف البروت رير دالة إحصائيًا وعليه ترفض البرضية ، أ  ال
لتحسين جودة التدقيت الداخلي في  Six Sigmaتقنية معايير  استخدامالعينة فيما يتعلت بمدى 

 (α ≤ 50.0(العلمي عند مستوى داللة  لتخصيإلى ا ت عز ى الحكومية عينة البحث الوحدات
ويعود ذلك لتقارب التخصصات العلمية ألفراد العينة حيث شكلت تخصصات المحاسبة واإلدارة 

%( من أفراد عينة البحث كما تم توضيح ذلك في المبحث األول من هذا البصل 85)نسبة 
 وصف المعلومات الديموررافية لعينة البحث( . 9)جدول 

 
 : رابعةالفرضية الفرعية ال

 Sixتقنية معايير  استخدامتوجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بمدى 

Sigma إلى  ت عَزى الحكومية في محافظة النجف تدقيق الداخلي في الوحداتلتحسين جودة ال
 . (α≤  50.0(عند مستوى داللة  سنوات الخبرة

 
 

 
 

 هذه البرضية :تحليل التباين لنتائج  في أدناه( 40الجدول ) يعرض        
 
 
 
 
 

 (40جدول )                                 
 سنوات الخبرةلمتغير  – ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 
 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة Fقيمة   درجات الحرية مصدر التباين
 5 بين المجموعات

 95 داخل المجموعات 0.536 0.823
ــوع ـــــ         100 المجــمـــ

 

 2.31تساو   0.05مستوى داللة و "95، 5"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة        
 
 
 
 
 

 من قيمتها الجدولية قلهي أ(0.823)والبالغةالمحسوبة Fين الجدول في أعاله أن قيمة يب 
فروت ( مما يدل عدم وجود 0.05( أكبر من )0.536( وأن مستوى الداللة )2.31والتي تساو  )

 Six Sigmaتقنية معايير  استخدامبمدى بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت  ذات داللة إحصائية
عند  سنوات الخبرةإلى  عينة البحث ت عز ىجودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية  تحسينل

وعلية تم رفض البرضية ، ويشير ذلك إلى تقبل أفراد العينة سواء  (α≤50.0(مستوى داللة 
Six Sigmaأكانوا ممن لديهم سنوات خدمة كبيرة أم قليلة وقناعتهم بإمكانية تطبيت تقنية 

 منها في اإلرتقاء بمستوى خدمات التدقيت الداخلي . واإلفادة
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 : خامسةالفرضية الفرعية ال
 Sixتقنية معايير  استخدامتوجد فروق دالة إحصائيا  بين آراء أفراد العينة فيما يتعلق بمدى 

Sigma إلى  ت عَزى الحكومية في محافظة النجف لتحسين جودة التدقيق الداخلي في الوحدات
 . (α≤  50.0(عند مستوى داللة  تدريبيةعدد الدورات ال

 

 

 

 هذه البرضية :اختبار نتائج  التالي( 41الجدول ) يوضح        
 
 
 

 (41جدول )
 الدورات التدريبيةلمتغير  – ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي 

 
 

 مستوى الداللة .Sig المحسوبة Fقيمة   درجات الحرية مصدر التباين
 3 بين المجموعات

 97 داخل المجموعات 0.262 1.351
ــوع ـــــ         100 المجــمـــ

 

 2.70تساو   0.05مستوى داللة و "97، 3"الجدولية عند درجة حرية  Fقيمة        
 
 
 
 

 (2.70)البالغةمن قيمتها الجدولية  قلهي أ(و1.351)المحسوبة والبالغةF تشير قيمة   
بين  ذات داللة إحصائيةفروت ( إلى عدم وجود 0.05كبر من )( وهي أ0.262)ومستوى الداللة 

تحسين جودة التدقيت ل Six Sigmaتقنية معايير  استخدامبمدى آراء أفراد العينة فيما يتعلت 
عند مستوى داللة عدد الدورات التدريبية إلى  عينة البحث ت عز ىالداخلي في الوحدات الحكومية 

)50.0≥α) ( من أفراد العينة قد 83ية ، ويعود ذلك إلى أن نسبة )وعلية تم رفض البرض%
شاركوا في الدورات التدريبية والتطويرية سواء أكانوا في مجال التدقيت أم المحاسبة أو الحاسوب 
أو المجاالت األخرى مما يضيف إليهم المزيد من الخبرة التي تنعكس على آرائهم حول مدى 

 ي .حسين جودة التدقيت الداخلتل Six Sigmaتقنية معايير  استخدام
 

  مستوىSigma في الوحدات الحكومية عينة البحث 
بتعادها أو التي تعمل به الوحدات عينة البحث ومدى ا Sigma يعرض هذا الجزء مستوى   
، حيث إن كل مستوى يعبر عن نسبة معينة من  أ  المستوى السادس Six Sigma قترابها منا

المبحث األول( .  –وب أو األخطاء كما أسلبنا )البصل الااني الدقة ونسبة فري حدوث العي
ويحتسب ذلك من خالل معرفة عدد الحاالت أو المخرجات وعدد العيوب أو األخطاء، وقد تكون 
هذه المخرجات وحدات إنتاج أو معامالت منجزة وريرها بحسب طبيعــــة عمل الوحـــدة ومن ام 

الجداول الخاصة بها أو  استخدامبSigmaون فرصة إلى قيمة ل عــدد العيوب فـــي المليي حو  
 المستخدم من قبل الباحث .Six Sigma Calculatorالبرامج اإللكترونية الجاهزة كبرنامج 
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وهنا في الوحدات الحكومية عينة البحث وبما يتبت م  موضوع البحث تم أخذ المعامالت المنجزة 
من سجالت اليومية العامة للوحدات كمخرجات  2013ول / ذات الطبيعة المالية لشهر كانون األ

وعدد الحاالت المكتشبة لذلك الشهر من قبل هيئات ديوان الرقابة المالية العاملة في تلك 
الوحدات من خالل الرجوع إلى أورات عمل الرقباء كأخطاء أو عيوب ، بإعتبار إن هذه األخطاء 

وبالتالي فإن اكتشافها من قبل الرقابة المالية يقيس  قد مرت على التدقيت الداخلي ولم يكتشبها
مستوى الجودة التي يعمل بها التدقيت الداخلي ، هذه األخطاء تباينت ما بين أخطاء التبويب 
واألخطاء الناتجة عن عدم التقيد بالتعليمات سواء من حيث آلية الشراء واإلدخاالت المخزنية أو 

التخصيي  وأيضًا أخطاء ذرعات عمل المقاوالت وريرها، التحاسب الضريبي أو التجاوز على 
وتم اختيار شهر كانون األول من قبل الباحث لضمان وجود أورات عمل بالحاالت المكتشبة 
خالل هذا الشهر باعتباره يق  ضمن عينة هيئات ديوان الرقابة المالية في كل سنة ، ولعل البكرة 

 ( في أدناه :42لجدول )تتضح أكار من خالل النتائج المعروضة با
 
 
 
 

 (42جدول )
 للوحدات عينة البحث Sigmaمستوى 

 
 

 
 
 ت

 
 

 إســـــــــــــم الوحـــــــــدة

عدد المعامالت المنجزة 
من  1/2013لشهر ك

 واقع سجل اليومية العامة
عدد العيوب 
 أو األخطاء

مستوى 
Sigma 

 
نسبة 
 الدقة %

 
نسبة 

 العيوب %

 
عدد العيوب لكل 

 رصةمليون ف
 94755 9.5 90.5 2.81 56 591 جامعة الكوفة 1
 59603 6 94 3.06 27 453 مديرية التربية 2
 121094 12.2 87.8 2.67 31 256 دائرة الصحة 3
 117647 11.8 88.2 2.69 34 289 ديوان المحافظة 4
 78498 8 92 2.92 23 293 مديرية البلدية 5
 112157 11.3 88.7 2.72 131 1168 مديرية الخزينة 6
 126506 12.7 87.3 2.64 21 166 مديرية الزراعة 7

 
يتضح من الجدول أعاله أن كل وحدة من الوحدات عينة البحث لديها فري لحدوث العيوب بقيم 

. وكانت أعلى  التي تعمل به والمؤشر إزاء كل وحدة Sigmaمختلبة ، إال أنها تقاربت بمستوى 
وهو المستوى  (3.06إذ بلر )وهي األفضل ديرية التربية هي م Sigmaالوحدات في مستوى 

( لكل مليون فرصة، في حين كانت أقل الوحدات هي 59603الذ  يبلر عدد العيوب فيه )
لكل مليون فرصة ،  (126506( أ  بعدد عيوب )2.64) Sigmaمديرية الزراعة بمستوى 

هو  Sigmaلبحث على مقياس ن أداء قسم التدقيت الداخلي في الوحدات عينة اومعنى هذا أ
ن عدد العيوب ضمن هذا المستوى هو أل Six Sigma بعيد كل البعد عن المستوى السادس أ 

 ( لكل مليون فرصة .3.4)
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%( 94 -% 87.3ن نسبة الدقة مرتبعة نوعًا ما حيث تراوحت ما بين )يلحظ للوهلة األولى أو 
%( 100إن نسبة دقتها يجب أن تكون )ن هذه المعامالت هي معامالت مالية وبالتالي فإ إال

حتيال تسبب سوء تصرف أو ا تنطو  فيها من حاالت تالعب أو األن الخطأ فيها يكون مؤار لم
 اإلختالس أو الهدر بالمال العام .

كبيرة ومؤارة وخاصة إذا كانت هذه  ع د  نسبة العيوب أو األخطاء المبينة في الجدول ت  لذلك ف
حتيال ويرتبط مدى تأاير كل خطأ بنوعية ذلك حاالت تالعب وا اء مقصودة أ  تمالاألخط

الخطأ وطبيعة عمل الوحدة ، فهناك أخطاء تكون ذات تأاير بالر حتى ولو كانت بنسبة قليلة 
كاألخطاء المتعلقة بالسيولة النقدية وأخطاء حساب البنك أو حاالت التزوير بالمستمسكات 

 ارتكاب األخطاء مهما كانت قليلة مح طبيعة عملها بوالواائت الرسمية، وهناك وحدات ال تس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعدد العيوب لكل مليون فرصة عند كل مستوى Sigma( أدناه يوضح مستويات 43والجدول )






 (43جدول )
 وعدد العيوب لكل مستوى Sigmaمستويات 

 
 
 

Yield % Sigma 
Defects Per Million 
Opportunities 

Yield % 
Sigma Defects Per Million 

Opportunities 

99.9997 6.00 3.4 93.3200 3.00 66800 

99.9995 5.92 5 91.9200 2.90 80800 

99.9992 5.81 8 90.3200 2.80 96800 

99.9990 5.76 10 88.5000 2.70 115000 

99.9980 5.61 20 86.5000 2.60 135000 

99.9970 5.51 30 84.2000 2.50 158000 

99.9960 5.44 40 81.6000 2.40 184000 

99.9930 5.31 70 78.8000 2.30 212000 

99.9900 5.22 100 75.8000 2.20 242000 

99.9850 5.12 150 72.6000 2.10 274000 

99.9770 5.00 230 69.2000 2.00 308000 

99.9670 4.91 330 65.6000 1.90 344000 

99.9520 4.80 480 61.8000 1.80 382000 

99.9320 4.70 680 58.0000 1.70 420000 

99.9040 4.60 960 54.0000 1.60 460000 

99.8650 4.50 1350 50.0000 1.50 500000 

99.8140 4.40 1860 46.0000 1.40 540000 
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99.7450 4.30 2550 43.0000 1.32 570000 

99.6540 4.20 3460 39.0000 1.22 610000 

99.5340 4.10 4660 35.0000 1.11 650000 

99.3790 4.00 6210 31.0000 1.00 690000 

99.1810 3.90 8190 28.0000 0.92 720000 

98.9300 3.80 10700 25.0000 0.83 750000 

98.6100 3.70 13900 22.0000 0.73 780000 

98.2200 3.60 17800 19.0000 0.62 810000 

97.7300 3.50 22700 16.0000 0.51 840000 

97.1300 3.40 28700 14.0000 0.42 860000 

96.4100 3.30 35900 12.0000 0.33 880000 

95.5400 3.20 44600 10.0000 0.22 900000 

94.5200 3.10 54800 8.0000 0.09 920000 
 
 
 

  (, Park مصدرسابق: 17)المصدر : 
 
 
 
 
 
 
 
 

فرضيات البحث إذ  اختبارا عند ومما تقدم فإن هذه النتائج تدعم النتائج التي تم التوصل إليه
بمعايير جودة التدقيت الداخلي ضعيبًا أ  بالررم من وجود دور للتدقيت الداخلي في  لتزامجاء اال
الحاالت  اكتشافاألخطاء والمخالبات إال إن هذا الدور كان ضعيبًا بحيث لم يتمكن من  اكتشاف
قارنًة بعدد المعامالت المنجزة حيث هذه من قبل الرقابة المالية مهما كان عددها م اكتشبتالتي 

باألعشار  Sigma إن البرت بين مستويات يلحظإذ ،  Sigmaكبيرة على مقياس  ع د  األعداد ت  
والتقدم  Six Sigma إال إن البرت في عدد العيوب يصل إلى اآلالف ، وبالتالي فإن تبني تقنية

( Six Sigma) إلى المستوى السادس بمستوى واحد يخبض العديد من العيوب واألخطاء وصوالً 
 حيث نقطة العيوب الصبرية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigmaفي هذا المبحث تم تحليل إجابات فئات العينة واختبار فرضيات البحث وقياس مستوى 

ضوء ذلك تم التوصل إلى عدة نتائج سيتم تلخيصها  فيبه الوحدات عينة البحث ، و  الذ  تعمل
 ستنتاجات والتوصيات . الوالخاي با راب رضها في البصل العو 
 

 

 

 

 



- 

136 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االستنتاجات... .................................األول ...: المبحث  لراب البصل ا

142

  

 المبحث األول
 ستنتاجـاتالا

 
 
 

باالعتماد على تحليل  إليها لستنتاجات التي تم التوصاليعرض هذا المبحث أهم ا 
 الجانب النظر  ونتائج اإلختبار العملي، وكما يأتي :

 
 

داخلي ، إال إن هذا ث بتطبيت معايير جودة التدقيت التلتزم الوحدات الحكومية عينة البح  -1
ار لتزام كان ضعيبًا مقارنًة بدور وأهمية التدقيت الداخلي في الوقت الحالي ، وقد كان أكاال

( في 2.30ستقاللية والموضوعية إذ بلر وسطه الحسابي )المعايير تطبيقًا هو معيار اال
 ( .1.92طيط عملية التدقيت بوسط حسابي )حين كان أقل المعايير تطبيقًا هو معيار تخ

واإلفادة منها في Six Sigmaوجود امكانية لدى الوحدات عينة البحث لتطبيت تقنية   -2
 تقليل العيوب واألخطاء وتحقيت الجودة والتميز في الخدمات المقدمة .

)Sigmaتعمل الوحدات عينة البحث عند مستوى  -3 بين حيث3.06–2.64تراوح )

لكل مليون فرصة ، وكانت أعلى (59603–126506عيوبيتراوحبين)مستوىال
في حين أقل الوحدات(3.06)لها Sigmaالوحدات هي مديرية التربية إذ بلر مستوى

 Sigma(2.64.)كانت مديرية الزراعة بمستوى
تحسين جودة التدقيت  فيبشكل إيجابي  Six Sigma تقنية معاييراستخدام يؤار   -4

األشرف ، ويتضح هذا التأاير من  في الوحدات الحكومية في محافظة النجف الداخلي
 ( .0.897( ومعامل التحديد البالر )0.947خالل معامل االرتباط البالر )

وبين تحسين جودة  Six Sigma تقنية معاييراستخدام توجد عالقة دالة إحصائيًا بين   -5
عند مستوى داللة  األشرف النجف الحكومية في محافظة الوحدات فيالتدقيت الداخلي 

)50.0 ≥ α. ) 
تقنية توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بمدى استخدام معايير ال  -6

Six Sigma  لتحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية في محافظة النجف
التخصي و المؤهل العلمي , و , للمتغيرات الديموررافية والوظيبية )مكان العمل  ى  عز  ت  

( .α ≤ 50.0(عدد الدورات التدريبية( عند مستوى داللة و سنوات الخبرة , و العلمي , 

من خالل التحول من نمط  يحقت العديد من المزاياSix Sigmaإن استخدام تقنية   -7
معالجة األخطاء إلى نمط من  األخطاء عن طريت زيادة الوعي بطرائت حل المشكالت 

دة الرضا الوظيبي للعاملين األمر الذ  يؤد  إلى تأدية وتحسين أعمالهم على وزيا
مستوى المنظمة ككل ويقلل الخطوات التي ال تضيف قيمة مما يخبض وقت اإلنتاجية 

 وأداء األعمال ويحقت السرعة في تسليم المنتجات أو تقديم الخدمات .
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دعم اإلدارة العليا والتدريب إلى عدة عوامل أهمها Six Sigmaيحتاج تطبيت تقنية  -8
ظمة وقياس األداء وربط نتائجه بنظام الحوافز بهدف التحسين المستمر وتغيير اقافة المن

 تخاذ القرارات والحث على العمل الجماعي .اعن طريت مشاركة العاملين في 
%( من كادر التدقيت الداخلي هم من حملة شهادة البكالوريوس فما 78كانت نسبة ) -9

دارة األعمال بنسبة )فوت، إ %( 90ال إنه يغلب التخصي العلمي عليهم في المحاسبة وا 
% لألدارة( من دون رفدهم باإلختصاصات البنية تبعًا للتنوع 20% للمحاسبة ، و70)

 في طبيعة عمل أجهزة التدقيت الداخلي .
ة لعمل تلك إن إرتباط أجهزة التدقيت الداخلي باإلدارة العليا ال يضمن االستقاللية التام -10

األجهزة ، حيث إن هناك بعض األعمال واألنشطة تتعارض م  اإلدارة العليا ذاتها 
 وبالتالي ممكن أن تؤار في استقاللية التدقيت الداخلي وتعوت عمله .

عدم معرفة بعض المستويات الوظيبية وقد تصل حتى إلى المستويات اإلدارية العليا   -11
ودوره الحيو  وانبتاحه على جمي  أنشطة الوحدة وتقديم بماهية التدقيت الداخلي وأهميته 

االستشارات والتوصيات الالزمة للمساعدة في إتخاذ القرارات واإلرتقاء بمستوى الخدمات 
 المقدمة .

عدم مساهمة أجهزة التدقيت الداخلي في الوحدات عينة البحث بتقييم وتحسين عمليات  -12
 الوحدة ككل . لة على مستوىءالحوكمة لتعزيز حالة المسا

عدم قيام أجهزة التدقيت الداخلي بإعداد خطط عمل ترتكز على المخاطر التي تحيط   -13
بعمل الوحدة لتحديد أولوية انشطته .وعدم تبعيل منهج إدارة المخاطر من قبل الوحدات 

 .الحكومية عينة البحث 
لية جم  عدم امتالك الوحدات عينة البحث نظام إتصال فاعل بين أجزائها يسهل عم  -14

هم في زيادة كي يسالتدقيت الداخلي وبقية األقسام األخرى البيانات وتدفقها بين قسم 
 ويساعد في اتخاذ القرار . كباءة عملية توصيل نتائج التدقيت للجهات المعنية

هناك خلط بين مبهوم التدقيت أن من خالل اللقاءات والحوارات الشخصية تبين   -15
، فالتدقيت الداخلي هو أحد أدوات الرقابة الداخلية وهو يعمل الداخلي والرقابة الداخلية 

 تحدد مبهومه وأهدافه وأنواعه وصالحياته ومسؤولياته ونطات عمله التي معاييرلوفقًا ل
عن تقييم الرقابة الداخلية  ةمسؤول تكون، تتواله جهة ادارية بهيئة شعبة أو قسم أو دائرة 

ة هي مجموعةاالنظمة واإلجراءات والتوجيهات في الوحدة ، بينما الرقابة الداخلي
المقصودة أكانت رتكاب األخطاء والمخالبات سواء التعليمات التي تعمل من أجل من  او 
 .جمي  العاملين في الوحدة االقتصاديةاالدارة و  كون مسؤوليةترير المقصودة و  مأ
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 ثانيالمبحث ال
 تـوصيــاتال

 
 
 

ستنتاجات تي يوصي بها الباحث اعتمادًا على االالتوصيات ال يعرض هذا المبحث أهم 
 ، وكما يأتي :إليها لالتي تم التوص

 
 

 عمل من خالل تشكيل فريتSix Sigmaاهتمام اإلدارة العليا بتبني معايير تقنية  -1
وتوفير في المبحث األول من البصل الااني  األدوار المبينةلتطبيت هذه التقنية حسب 

 اإلرتقاء بمستوى ونوعية الدورات التدريبيةلمتعلقة بها و كافة العناصر والمقومات ا
وتعزيز بيئة العمل بمباهيم لضمان نجاحها واإلفادة منها في تقليل العيوب واألخطاء 

 حسب نشاطه .ب تقاء بمستوى الخدمات المقدمة كل  واإلر  الجودة والتميز
لدولية واإللتزام بها من السعي إلى تحديد مهام جهاز التدقيت الداخلي وفقًا للمعايير ا -2

حيث الخصائي التي يجب أن تتوافر فيه، ومن حيث مستلزمات أدائه وصالحياته 
ومسؤولياته وبالشكل الذ  يواكب التطور الحاصل بمبهومه وأهدافه. حيث إن ذلك 

 يضمن تحقيت رقابة فاعلة لألداء بشكل عام .
مختلف أنشطة الوحدة وتحقيت  فد كادر التدقيت الداخلي باالختصاصات البنية لتغطيةر -3

دخال بعض التعديالت على شروط  الموضوعية في تقويم أداء أقسامها وتقليل المخاطر، وا 
التعيين فيما يتعلت بكادر التدقيت الداخلي أهمها المعدل والكباءة ومستوى الخبرة البنية 

 التعيين.والقدرات اإلبداعية وضرورة اجتياز دورة تقام لمدة شهر على األقل لغرض 
أجهزة التدقيت الداخلي بالوزارة المعنية بشكل مباشر من الناحية  دراسة إمكانية إرتباط -4

 الهيكلية والبنية والمالية لضمان االستقاللية التامة لعمل تلك األجهزة .
عقد ندوات ومؤتمرات للمستويات اإلدارية العليا لتوضيح ماهية التدقيت الداخلي وموقعه  -5

د صالحياته ومسؤولياته وأهدافه ومهامه والمعايير التي تنظم عمله في الوحدة وحدو 
 لتجنب التداخل والتعارض م  اإلدارات العليا .

تبعيل عملية المساءلة بناًء على التقارير والتوصيات التي يقدمها التدقيت الداخلي كنوع  -6
 من المساهمة في عمليات الحوكمة .

ض  خطط عمل تعتمد على درجة المخاطر ضرورة قيام أجهزة التدقيت الداخلي بو  -7
عداد برامج عمل توضح إجراءات التدقيت لتسهيل تنبيذ تلك  المتوقعة لتحديد أولوياته، وا 

 الخطط .
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تبعيل منهج إدارة المخاطر ودراسة نشاط أقسام الوحدة من قبل التدقيت الداخلي لتحديد  -8
اعلية اإلجراءات المتبعة أنواع المخاطر لديها ليتم بعد ذلك التقرير حول كباية وف
 للحد منها . وتطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر

التركيز على توفير أنظمة اتصال وقواعد بيانات مالئمة لطبيعة عمل الوحدة , وضرورة  -9
خاصة من قبل قسم التدقيت الداخلي بستخدام الحوسبة والتقنيات الحدياة التشجي  على ا

 .من أداء أنشطته بدقة وفاعلية وفي التوقيت المناسب كي يتمكن 
 

 

 دراســات مستقبليــة مقترحــة 
بإمكان Six Sigmaدراسات مستقبلية تتعلت بتقنية ستكمااًل للتوصيات يعرض الباحث ا      
 الدراسات العليا والباحاين اإلفادة منها وتناولها بالبحث والتحليل وتتمال بـــــ:طلبة

 
 

لتحسين جودة التدقيت الداخلي في مؤسسات Six Sigmaنية تطبيت تقنية إمكا -1
 . وقطاعات أخرى

وأارها في خبض كلبة Six Sigmaتحسين جودة العمليات الصناعية باستخدام تقنية  -2
 العيوب واألخطاء .

جودة التدقيت الداخلي بين  فيSix Sigmaدراسة مقارنة حول أار تطبيت تقنية  -3
 رات والدول األخرى . المؤسسات في الع
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 , إاراء للنشر والتوزي  , عمان , الطبعة األولى الدقة في إدارة الجودة مفاهيم وتطبيقات

, ترجمة  Six sigmaسيجما ستة ,  2008يتشارد , هار  , مايكل , وشرويدر , ر  -23
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 لبحوث والدورياتاالنشرات و 
, بحث مقدم إلى كلية  مفهوم ستة سيغما,  2010بد ور , راني , وأوحانيان , دانيال ,  -1

 اإلقتصاد , جامعة دمشت .

,  دور المراجعة الداخلية في تبعيل الرقابة االقتصادية في 2005بكر , علي حجاج,  -2
 136-87(: 30لعدد )جامعة األزهر, ا –المجلة العلمية لكلية التجارةمنظمات األعمال, 
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 -مجلة كلية اإلدارة واإلقتصادميدانية في الكليات والمراكز البحاية في جامعة البصرة، 

 . 219-193(: 10(، العدد )5جامعة البصرة، المجلد )

دارة العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي إدراك اإل, 2004جمعة, أحمد حلمي,  -4
, وتأثيره علي دور المدقق الداخلي دراسة تحليلية إختبارية في منظمات األعمال األردنية
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 األردن .
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مجلة جامعة بابل للعلوم , جامعة بابلأصول وأموال المنظمة دراسة تطبيقية في 
 . 908-899(: 3(, العدد )15) المجلد ,االنسانية

, دور حوكمة الشركات في تحقيت جودة المعلومات 2005خليل, محمد أحمد إبراهيم,  -7
نعكاساتها على سوت األورات المالية دراسة نظرية تطبيقة,  مجلة الدراسات المحاسبية وا 

 التجارة ببنها, جامعة الزقازيت, مصر, العدد األول ., كلية والبحوث التجارية

, نموذج مقتر  إلدارة وتقييم أداء وظيبة المراجعة 2003, عبد اللطيف محمد, خليل -8
مجلة البحوث بالتطبيت على البنوك التجارية,  -الداخلية في ضوء توجهاتها المعاصرة

 لمجلد الخامس والعشرون ., كلية التجارة, جامعة الزقازيت, العدد األول, االتجارية

دليل ,  2000مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العرات، ديوان الرقابة المالية ,  -9
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جامعة محمد خيضر -والهيئات المهنية للمراجعة، مجلة العلوم اإلنسانية األكاديمية

                 . 198-181(: 34/35بسكرة، العدد )
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 شمس, العدد الراب  .
جودة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها في الحد ، 2010مبارك، الرفاعي إبراهيم،  -18

، بحث مقدم إلى دراسة تطبيقة على البيئة السعودية -من ممارسات إدارة األرباح
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 اقل إلى للوصول متقدم إحصائي أسلوب Six sigma,  2009د العال, النعيمي, محمد عب -19

 . 673-662, العدد الااني , ي مجلة العلوم اإلحصائية العربية, ممكنة خطأ نسبة
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 األردن .المؤتمر العلمي لجامعة , بحث مقدم الى  العيوب

ستقرار , 2007ر, جهاد خليل, الوزي -21 دور الحوكمة في تمكين المساهمين والمستثمرين وا 
 . إلى الملتقى السنو  األول لسوت رأس المال البلسطيني, بحث مقدم األسواق المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ـــــادرو  المراج   ــــ ــــ  ..................................................... المصـ

151 

 

 
 

 الرسائل واألطاريح
 Sixا ستة مدى استخدام معايير منهج سيجم,  2012أبو ناهية, جيهان صال  الدين,  -1

sigma دراسة حالة الجامعات الفلسطينية في قطاع  -لتحقيق جودة التدقيق الداخلي
 , رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل , كلية التجارة , الجامعة اإلسالمية , رزة .غزة

مدى توافر مقومات تطبيق ستة سيجما في ,  2011جوادة , سمر خليل إبراهيم ,  -2
في قطاع غزة ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية من  المستشفيات الحكومية

, رسالة ماجستير في إدارة األعمال , كلية التجارة , الجامعة  وجهة نظر اإلدارة العليا
 اإلسالمية , رزة .

أهمية التدقيق الداخلي ومدى إعتماد ديوان الرقابة , 2004خلف، صال  نور ،  -3
الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية  ، بحث مقدمالمالية عليه كمدقق خارجي

 والمالية وهو جزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة القانونية، بغداد .

 Six sigmaاستخدام منهج سيجما ستة ,  2011الراو  , سينا أحمد عبد الغبور ,  -4
دراسة ميدانية على المستشفيات الخاصة الحائزة  -في ضبط جودة التدقيق الداخلي

, رسالة ماجستير في المحاسبة, كلية ى جائزة الجودة والتميز في محافظة عمانعل
 األعمال , جامعة الشرت األوسط .

مسؤولية المدقق الداخلي في تقييم إدارة المخاطر , 2007الشذر, ضمياء محمد جواد,  -5
 عة بغداد., رسالة ماجستير في المحاسبة )رير منشورة(, كلية اإلدارة واإلقتصاد, جام المصرفية

التخطيط اإلستراتيجي والهيكل التنظيمي العالقة , 2002 أاير أنور شريف، العاني، -6
)رير منشورة( في اإلدارة العامة مقدمة إلى كلية اإلدارة  رسالة ماجستير ،واألثر

 . جامعة بغداد –واالقتصاد 

 six sigmaمدى اإللتزام بمنهج سيجما ستة ,  2012عبد الل, هبة محمود حسين,  -7
دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع  –في ضبط جودة التدقيق الداخلي 

 رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل , كلية التجارة , الجامعة اإلسالمية , رزة .,  غزة
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي , 2003عبد المغني, فضل علي عبد البتا ,  -8

 , رسالة ماجستير, جامعة اليرموك, األردن لتجارية اليمنيةالمتعارف عليها في البنوك ا

كفاية تأهيل المدقق الداخلي ودوره في , 2011عبد الكريم, عمر محمد عارف,  -9
, بحث مقدم إلى هيئة األمناء في المعهد العربي إكتشاف الغش واألخطاء المادية

 القانونية، بغداد .وهو جزء من متطلبات نيل شهادة المحاسبة للمحاسبين القانونيين 
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معوقات عمل المراجعة الداخلية واآلليات المقترحة لزيادة ,  2007العبيبي , عبير محمد ,  -10
 , رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل, كلية التجارة, الجامعة اإلسالمية , رزة.فاعليتها

لوحدة العالقة بين التدقيق الداخلي وبيئة ا,  2009الغربان , فاطمة صالح مهد ,  -11
, أطروحة دكتوراه في المحاسبة دراسة تطبيقية في البنك المركزي العراقي - االقتصادية

 مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واإلقتصاد , جامعة بغداد , العرات .

تقييم فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات ,  2003البرجات , أحمد خليل ,  -12
 ر رير منشورة , جامعة عمان العربية , عمان , األردن ., رسالة ماجستياألردنية الرسمية 

دور وظيفة التدقيق الداخلي في ضبط األداء المالي , 2007المدلل, يوسف سعيد يوسف,  -13
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق -واإلداري
 لية التجارة, الجامعة اإلسالمية, رزة., رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل, كالمالية

دراسة  التدقيق الداخلي ودوره في التحكم المؤسسي, 2006يعقوب, فيحاء عبد الل,  -14
مقدمة الى , أطروحة دكتوراه في المحاسبة على المصارف العراقية الخاصةتطبيقية 

 , بغداد . الجامعة المستنصرية -ة واالقتصادمجلس كلية االدار 
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  قائمة بأمساء احملكمني:  1ملحق رقم 
 ختبار الصدق الظاهرياستبانة ا:  2ملحق رقم 
 نهائيستبانة بشكلها الَلا:  3ملحق رقم 
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 ستبانةَلالصدق الداخلي لفقرات حموري ا:  5ملحق رقم 
 أشريات الباحثالوسط احلسابي لكل جمال مبوجب ت:  6ملحق رقم 
 : جدول الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية 7ملحق رقم 
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 (1ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 
 
 
 

 المسمـى الوظيفــي ومكــــــان العمـــــــــــل 1اللقب العلمـــــي واإلســـــــــــــم ت

 كوفة –دارية ية اإلعميد الكلية التقن أ.م.د. إبراهيم عبد موسى السعبر  1

 رقيب أقدم في مديرية الرقابة المالية في محافظة النجف األشرف م.ت. أاير عدنان يوسف 2
 قسم المحاسبة -أستاذ في جامعة بغداد/ كلية اإلدارة واإلقتصاد أ.د. بشرى نجم عبد الل المشهداني 3

 ة اإلدارة واإلقتصاد / جامعة الكوفةرئيس قسم المحاسبة في كلي بشرى عبد الوهاب الجواهر أ.م.د.  4

 قسم المحاسبة -أســتاذ في الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واإلقتصاد أ.د. حسن عبد الكريم سلوم 5

 عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد أ.م.د. موفت عبد الحسين محمد 6

 ة في مديرية الرقابة المالية في محافظة النجف األشرفرئيس هيئ سعد شاكر شبيت الصالحي 7

 قسم المحاسبة -أستاذ مساعد في الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واإلقتصاد أ.م.د. عماد صبيح فرج 8

 رئيس هيئة في مديرية الرقابة المالية في محافظة النجف األشرف عزيـــز حســــــيــن جبـــر 9

 مدير عام دائرة التمويل والتوزي  / ديوان الرقابة المالية   خلفم.ت. صال  نور   10

 مدير عام دائرة تدقيت المنطقة الاالاة / ديوان الرقابة المالية   م.ت. رافل ياسين خضير 11

 قسم المحاسبة -أســتاذ في الجامعة المستنصرية/ كلية اإلدارة واإلقتصاد أ.د. شاكر عبد الكريم البلداو  12

 محاسب قانوني معتمد/ مكتب تدقيت حسابات م.ت. توفيت جميل طاهر النباخ 13

 
 

                                                
 مت ترتيب أمساء اخلرباء حسب احلروف األجبدية 1



  الصدت الظاهر  إستبانة إختبار ....................................(2ملحت رقم )

 1 

 (2ملحق رقم )
 استبانة اختبار الصدق الظاهري                      

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حضرة األستاذ الخبير ...................... المحترم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ))السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته((
 
 
 
 

تحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير بعنوان ))
دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات الخدمية  - six sigmaتقنية الحكومية باستخدام معايير 
يديكم اإلستبانة الخاصة بمحاور الموضوع كواحدة اويض  بين  ((في محافظة النجف األشرف

 من االدوات التي يروم استخدامها, فيرجى التبضل ببيان صدت هذه االستبانة من خالل :
 
 
 

ين المحور الذ  يتم قياسه من حيث كباية مدى التوافت بين البقرات الموضوعة وب -1
 األسئلة وطريقة صيارتها وقدرتها على تحقيت الهدف منها.

 صحة صيارة األسئلة من الناحية اللغوية . -2
مطبت إلى  –مدى مالئمة المقياس الاالاي لإلجابة والذ  يتمال بــــــ )مطبت بشكل كبير  -3

 رير مطبت( م  البقرات الموضوعة . –حٍد ما 
 الحاجة إلى التعريف ببعض المصطلحات الواردة في االستبانة . مدى -4
 مدى كباية المعلومات العامه عن العينة . -5
مدى مالئمة العينة المختارة المتمالة بــــــ )اإلدارات العليا , ومديرو الحسابات , وكادر  -6

ابة المالية قسم التدقيت الداخلي , والتدقيت الخارجي سواء أكان أكانوا موظبي ديوان الرق
 أم مكاتب تدقيت الحسابات( .

 مدى تغطية فقرات االستبانة ألبعاد البحث ضمن اإلنموذج والبرضيات الموضحة أدناه : -7
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرضيات
عند الحكومية في محافظة النجف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخلي  الوحداتتلتزم  -

(.α≤50.0(مستوى داللة 

تحسين جودة التدقيت الداخلي في  فيبشكل إيجابي   Six Sigmaاستخدام تقنية يؤار  -
 ( .α ≤ 50.0(الوحدات الحكومية في محافظة النجف عند مستوى داللة 

 

 ريةالجامعة المستنص 
 كلية اإلدارة واإلقتصاد

 الدراسات العليا
 قسم المحاسبة
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تقنية توجد فروت دالة إحصائيًا بين آراء أفراد العينة فيما يتعلت بأار استخدام معايير  -
Six Sigma  كومية في محافظة تحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الح في

المؤهل العلمي , و ى للمتغيرات الديمغرافية والوظيبية )مكان العمل , عز  النجف ت  
عدد الدورات التدريبية( عند و سنوات الخبرة , و المسمى الوظيبي ,و التخصي العلمي , و 

 ( .α ≤ 50.0(مستوى داللة 
 
 
 
 
 
 

 نموذجاإل 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ن حسن تعاونكم معنا .............مــــــــــــع التقديـــــــــــــــــــر .شاكري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحـــــــث  المشـــــــــرف
 علي هاتف عبد علي  أ.د كريمة علي كاظم الجوهر

  Tell : 0780 2855 954 
  Email: ali_zahr2001@yahoo.com 

 

 المتغير المستقل
Six Sigma  ر تقنيةيمعاي  

 الغرض , السلطة , والمسؤولية -
 االستقاللية والموضوعية -
 الكفاءة والعناية المهنية -
 تأكيد الجودة وبرامج التحسين -
 التدقيق الداخلي طانش إدارة -
  طبيعة العمل -
 العملتخطيط  -
 أداء العمل -
 النتائج توصيل -
 مراقبة التقدم المحرز  -
 التواصل وقبول المخاطر  -
 

-  

 دعم والتزام اإلدارة العليا

 التحسين المستمر

 الموارد البشرية والتدريب

 العمليات واألنظمة

 قياس األداء ونظام الحوافز

 المتغير التابع
 جودة التدقيق الداخلي
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 ردة في اإلستبانةالتعريف ببعض المصطلحات الوا
 
 
 

  تقنيةSix Sigma  : منهج تطبيقي يعمل على تحسين جودة العمليات والخدمات المقدمة
وتقليل الوقت المستغرت إلنجاز  بهدف خبض التكاليف وتحسين وتطوير العمليات والخدمات
كل ( لكل مليون فرصة , أ  ل3.4العمليات وتحقيت الدقة في إنجازها بحيث يكون معدل الخطأ )

 عملية أو خدمة مقدمة .
 
 : ستشار  مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين نشاط مستقل موضوعي ا التدقيق الداخلي

منظم  منهجعملياتها , ويساعد التدقيت الداخلي المنظمة على تحقيت أهدافها من خالل إتباع 
 . عمليات الحوكمة , إدارة المخاطر والرقابة فاعليةلتقييم وتحسين 

 
 المقاييس والقواعد التي يتم اإلعتماد عليها في تقييم وقياس  التدقيق الداخلي : معايير

عمليات التدقيت الداخلي , حيث تمال المعايير إنموذج ممارسة التدقيت الداخلي كما يجب أن 
عتماده من قبل معهد المدققين الداخليين بإعتبارها  أمريكافي  يكون , وذلك وفقًا لما توصل إليه وا 

 ير عالمية .معاي
 
  : والمساهمين وأصحاب  اإلدارةومجلس  لمنظمةمجموعة العالقات بين إدارة االحوكمة

وطرت تنبيذها وآليات الرقابة  منظمةوآليات لتحديد أهداف ال راً المصالح اآلخرين، التي توفر أط
 . على األداء

 
 : التي يمكن أن  مبهوم يستخدم عن حالة عدم التأكد بخصوي األحداث ونتائجها المخاطر

ستراتيجيات المنظمة .  تحدث تأايرًا جوهريًا على تحقيت أهداف وا 
 
  : دارة والسيطرة على األحداث او الحاالت المحتملة إدارة المخاطر عملية تحديد وتقييم وا 

 . لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلت بتحقيت أهداف المنظمة
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 ( أمام اإلجابة المناسبة  ع عالمة )   غرافية : يرجى وضو المعلومات الديم –أوال  
 
 
 
 
 

  -: مكان العمل  -1
 
 
 
 
 
 

 الدائرة .................................................................
 

   قسم الحسابات                    قسم التدقيت الداخلي                      العليا ةاإلدار            
 
 

 

 

 

 
 

 

 )مكتب تدقيت حسابات(مدقت خارجي             ت الرقابة( ديوان الرقابة المالية )هيئا           
 

 

 
 

 

 ....................................................... العنوان الوظيفي -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -المؤهل العلمي :  -3
 
 
 

 بكالوريوس          دبلوم بعد اإلعدادية   إعدادية                       دون اإلعدادية        
 

 
 
 
 
 

 دكتوراه              ماجستير            محاسبة قانونيةدبلوم عالي                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -: التخصص -4
  علوم مالية ومصرفية                  دارة  إمحاسبة                               

 
 
 
 
 

 ................................. ت ذكرقانون                       رير ذلك,            
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 -: عدد سنوات الخبرة -5
 

             سنة 15 – 11                   سنوات 10 – 5                 سنوات 5أقل من       
 

 سنة                   25أكار من                     سنة 25 – 21                   سنة 20 – 16  

 
                           )يرجى وض  عدد الدورات(  -عدد الدورات التدريبية والتطويرية : -6

 
 
 
 
 
 

       في مجال الحاسوب        في مجال التدقيت              في مجال المحاسبة                  
 
 
 
 
 

 أخرى, حددها ...................................           
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 ( أمام اإلجابة المناسبة  : يرجى وضع عالمة )    فقرات اإلستبانة – ثانيا  
 
 

 في الوحدات الحكومية عينة البحث Six Sigmaمدى توفر واإللتزام بمعايير تقنية  –المحور األول 
 
 
 
 

ـــــ ت ــــ ــــ ــــ ـــانالبيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات ال يقيس يقيس ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  المالحظـ
 لتزام اإلدارة العلياا  دعم و  -المعيار األول 

بمعايير الجودة  لاللتزامتوفر إدارة الوحدة بيئة مشجعة  1
لعناية مما ينعكس على الكباءة واوالتميز في العمل 

يصال النتائج بالشكل  الوظيبية لقسم التدقيت الداخلي وا 
 المطلوب .

   

تعنى اإلدارة بدعم وتحسين جودة التدقيت الداخلي ومتابعة  2
 يقدمها . تيواإلفادة من النتائج والتوصيات ال ئهأدا

   

لدى إدارة الوحدة اإلستعداد لتوفير التسهيالت والوقت واألدوات  3
تخدام برامج ضبط الجودة والتميز الجهزة التدقيت الالزمة إلس
 الداخلي.

   

 التحسين المستمر –المعيار الثاني 
تعمل إدارة الوحدة على التحسين المستمر لجودة التدقيت  4

الداخلي لغرض إكتشاف وتخبيض اإلنحرافات واألخطاء 
 المالية واالدارية والقانونية والبنية .

   

تعرف على إقتراحات قسم التدقيت الداخلي ت عنى اإلدارة بال 5
 واألخذ بها في عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة .

   

تحري إدارة الوحدة على تدريب رؤساء األقسام على  6
 تشكيل فرت عمل لعلمية التحسين المستمر .

   

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط  7
طط تحسين الجودة يتم تنبيذها اإلدارية للتأكد من ان خ

 من قبل العاملين .

   

جراء  8 يتم التشجي  على إستخدام الحوسبة والتقنيات الحدياة وا 
التحسينات على البرامج المستخدمة مما يساعد قسم التدقيت 

 وفي التوقيت المناسب  فاعليةالداخلي في أداء أنشطته بدقة و 

   

 والتدريب الموارد البشرية -المعيار الثالث 
تهتم الوحدة بتوزي  المالكات حسب المؤهالت العلمية  9

 والتخصي ومستوى الخبرة البنية .
   

سس واضحة ومدروسة لتعيين او  فاعلة اليةتتب  الوحدة  10
 ذو  الخبرة والكباءة بما يالئم نشاطها .
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لدى الوحدة برامج تدريبية بأستمرار لألفراد العاملين مما  11
يطور مهارات موظبي قسم التدقيت الداخلي يدعم و 

 وربطها  بالتطور في برامج الجودة .

   

 العمليات واألنظمة -المعيار الرابع 
هناك نظام لتبادل المعلومات وتدفقها بين قسم التدقيت  12

في زيادة كباءة  يسهمالداخلي وبقية األقسام األخرى مما 
 نية .عملية توصيل نتائج التدقيت للجهات المع

   

لدى الوحدة القدرة على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم  13
التدقيت الداخلي في تقييم أداء بقية األقسام وتخدم تطبيت 

 برامج الجودة .

   

تعمل الوحدة على تركيز الجهود على العمليات واألنظمة  14
 هي نقطة البداية لبرنامج الجودة . تعدهاو 

   

 قياس األداء ونظام الحوافز -المعيار الخامس 
تقوم إدارة الوحدة بمتابعة نتائج تقارير تقويم األداء المعدة  15

 من قبل قسم التدقيت الداخلي .
   

أساليب القياس وتقويم األداء في تحسين األداء  تسهم 16
الكلي للوحدة من خالل متابعة ومعالجة اإلنحرافات التي 

 يشير إليها المدقت الداخلي . 

   

تقوم الوحدة بربط نظام الحوافز والمكافآت والترقيات  17
 بنتائج تقويم األداء وبنجا  تطبيت برامج الجودة .
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بتطبيت معايير جودة  األشرف الوحدات الحكومية في محافظة النجفمدى إلتزام  –المحور الثاني 
 . التدقيت الداخلي

 
 
 
 

ــ ت ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــانالبيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات ال يقيس يقيس ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  المالحظـ
 الغرض , السلطة , والمسؤولية -المعيار األول 

وبة تحدد ررض وسلطة ومسؤولية نشاط تهناك تعليمات مك 18
تي تربطه التدقيت الداخلي وتبين طبيعة العالقة الوظيبية ال

وتخوله باإلطالع على سجالت الوحدة باإلدارة العليا 
واإلتصال بموظبيها والدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام 
التدقيت , ويتم مراجعة هذا التعليمات بصورة دورية من قبل 
 مدير قسم التدقيت الداخلي وتقديمه لإلدارة العليا  للموافقه عليه

   

لداخلي مسؤول عن تنبيذ تعليمات إدارة مدير قسم التدقيت ا 19
الوحدة وعن تحديد صالحية أفراد قسمهه وتوزي  المسؤوليات 
 وتقسيم العمل ورف  التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .

   

هناك معايير ومبادئ وقواعد أخالقية يتم اإللتزام بها  20
 لتنظيم عمل التدقيت الداخلي .

   

 ستقاللية والموضوعيةاإل –المعيار الثاني 
يرتبط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في  21

الهيكل التنظيمي للوحدة, لكي يتمت  بأكبر قدر من 
 اإلستقاللية عن بقية األقسام والشعب األخرى .

   

من يستطي  المدقت الداخلي أداء أعماله وتبلير نتائجه  22
, ويقوم وجود أ  تدخالت لتحديد نطات عمله دون

باإلفصا  للجهات المعنية عن أية معوقات تؤار على 
 إستقالليته .

   

23 
 

يستند المدقت الداخلي في حكمه وقراراته على أدلة رير 
 .منحازة إلى أ  قسم داخل الوحدة 

   

يتجنب المدقت الداخلي أ  اعمال أو أ  تعارض في  24
ل المصالح يمكن ان تؤار على موضوعيته كتقييم أعما

كان مسؤواًل عن تنبيذها سابقًا أو تنظيم بعض األعمال 
 المحاسبية في الوحدة .

   

 الكفاءة والعناية المهنية -المعيار الثالث 
يتوفر لدى المدققين الداخليين التأهيل العلمي والخبرة  25

 الكافيه في مجال التدقيت الداخلي .
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مستمر لقدراتهم يحري المدققون الداخليون على التطوير ال 26
 الكافي بمعايير التدقيت الداخلي ومواكبة المستجدات واإللمام 

   

لدى المدققين الداخليين المهارات الالزمة لمعرفة أنواع  27
المخاطر المرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة إستخدام تقنية 

 المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها .

   

يون على بذل العناية الالزمة عند يحري المدققون الداخل 28
تنبيذ إجراءات التدقيت الداخلي بما يتوافت م  القوانين 

 والتعليمات والبرامج المعتمدة .

   

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة -المعيار الرابع 
يقوم مدير التدقيت الداخلي بوض  وتطوير برنامج تأكيد  29

ط التدقيت وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة أوجه نشا
 الداخلي ويتوافت م  المعايير المهنية والقواعد األخالقية.

   

مرة واحدة على األقل كل نشاط التدقيت الداخلي  ي قيم 30
من قبل هيئات ديوان الرقابة  سواء أكانخمس سنوات 

 المالية أو من قبل مكاتب تدقيت الحسابات .

   

 ليط التدقيق الداخانش إدارة -المعيار الخامس 
يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على  31

أساس الخطط السنوية الموضوعة المرتكزة على 
 المخاطر والموافت عليها من قبل إدارة الوحدة .

   

الموارد  من توافريقوم مدير التدقيت الداخلي بالتأكد  32
 الكافية كالموارد البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط

 الموضوعة, ويحدد السياسات واإلجراءات بدقة .

   

33 
 

يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات 
 م  اجهزة الرقابة الخارجية والوحدات الداخلية 

   

  يهداء موظبأيتولى مدير جهاز التدقيت الداخلي تقويم  34
 وتحديد االحتياجات للبرامج التدريبية .

   

 طبيعة العمل -السادس  المعيار
يقوم قسم التدقيت الداخلي بتقويم الرقابة الداخلية من  35

خالل فحي النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي 
للتحقت من مدى اإللتزام بالسياسات واإلجراءات والضوابط 

 الرقابية بما يحقت األهداف المرسومة .
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م لعملية إدارة يقوم قسم التدقيت الداخلي بإجراء تقيي 36
المخاطر والتقرير حول كباية وفاعلية اإلجراءات المتبعة 
كالتحقت من إحتماالت وقوع االخطاء أو االحتيال 

 وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت .

   

التدقيت الداخلي بدور إستشار  في تقليل المخاطر  يسهم 37
من خالل إقترا  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة 

 ل م  أوجه المخاطر المحيطة بعمل الوحدة .للتعام

   

يقوم التدقيت الداخلي بتقييم عمليات الحوكمة في الوحدة  38
قترا  التوصيات المناسبة لتحسينها بما يكبل فاعلية  وا 

على مستوى الوحدة ككل, ويتم  المساءلةإدارة األداء و 
 ذلك من خالل :

تقييم مدى إلتزام موظبي الوحدة بالقوانين  - أ
 التعليمات واألخالقيات والقيم المناسبة,و 
التركيز على مالئمة وتحقيت األهداف وآليات   - ب

 ,المساءلةالرقابة على األداء لتبعيل عملية 
تنسيت األنشطة بين إدارة الوحدة والمدققين  - ج

الخارجيين, واإلفصا  والكشف عن المخاطر 
وتوصيلها ألصحاب المصالح والجهات المعنية 

 سب .في الوقت المنا

   

 العمل تخطيط -المعيار السابع 
يقوم قسم التدقيت الداخلي بوض  خطة عمل تعتمد على  39

درجة المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات نشاط 
التدقيت الداخلي وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  

 وأهدافها, وتوقيتها, والموارد المخصصة لها .

   

فة عمليات التدقيت توضح إجراءات برامج عمل لكا ت عد 40
 . التدقيت وتوزي  المهام والمسؤوليات بدقة

   

 أداء العمل – ثامنالمعيار ال
يقوم المدقت الداخلي بجم  االدلة الكافية وتوايت  41

المعلومات الالزمة لتنبيذ المهام المكلف بها بما يدعم 
 نتائج عملية التدقيت ومصداقيتها .

   



  الصدت الظاهر  إستبانة إختبار ....................................(2ملحت رقم )

 10 

التدقيت الداخلي على تنبيذ مهام المدققين  يشرف مدير 42
 من خالل مراجعة  أورات العمل .

   

 النتائج توصيل - تاسعالمعيار ال
يقوم قسم التدقيت الداخلي برف  تقارير عن نتائج أعماله  43

تشمل رأ  المدقت الداخلي عند اإلنتهاء من مهمة التدقيت, 
يجاز وأن م  مراعاة الدقة والموضوعية والوضو  واإل

 تصدر في الوقت المناسب .

   

تم إجراءه ))يستخدم المدقت الداخلي في تقريره عبارة  44
ويبصح عن حاالت عدم (( بالتوافت م  المعايير الدولية

التقيد بالمعايير ومبادئ وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم 
 التقيد وتأاير ذلك على نتائج مهمة التدقيت .

   

قيت الداخلي باالبالغ عن بعض نتائج يقوم قسم التد 45
أعماله إلى بعض األطراف الخارجية، م  مراعاة 

 كالقيود المبروضة على بعض النتائجالمتطلبات القانونية 

   

 مراقبة التقدم المحرز – عاشرالمعيار ال
يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة اإلجراءات المتخذة من  46

تطبيقها حول المالحظات  ليةفاعقهبل األطراف المعنية و 
من قبله أو من قبل التدقيت  سواء أكانالتي تم اإلبالغ عنها 

 الخارجي.

   

يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة إجراءات الوحدة حول  47
 المخاطر التي تم التقرير عنها .

   

 التواصل وقبول المخاطر - حادي عشرالمعيار ال
اخلي التواصل م  إدارة الوحدة   يتولى مدير التدقيت الد 48

 ومناقشتها  بمستوى المخاطر المقبول من قهبلهها .
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 (3ملحق رقم )
 اإلستبانة بشكلها النهائي                      
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تحسين جودة التدقيت الداخلي في الوحدات الحكومية يقوم الباحث بإعداد بحاه الموسوم ))
بيقية في عينة من الوحدات الخدمية في محافظة دراسة تط - six sigmaباستخدام معايير تقنية 

(( إستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة النجف األشرف
يديكم اإلستبانة الخاصة بمحاور الموضوع كواحدة من األدوات التي أويض  بين  المستنصرية ,

انة بدقة وموضوعية حيث إن صحة النتائج يروم إستخدامها, فيرجى التبضل بتعبئة هذه اإلستب
تعتمد بشكل كبير على دقة اإلجابة , علمًا بإن المعلومات التي سيتم الحصول عليها ستستخدم 

 ألرراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية تامة حسب ما تقتضيه أصول البحث العلمي .
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 التعريف ببعض المصطلحات الواردة في اإلستبانة
 
 
 

  تقنيةSix Sigma  :مل على تحسين جودة العمليات والخدمات المقدمة منهج تطبيقي يع
وتقليل الوقت المستغرت إلنجاز  بهدف خبض التكاليف وتحسين وتطوير العمليات والخدمات
( لكل مليون فرصة , أ  لكل 3.4العمليات وتحقيت الدقة في إنجازها بحيث يكون معدل الخطأ )

 عملية أو خدمة مقدمة .
 
 : قل موضوعي إستشار  مصمم لزيادة قيمة المنظمة وتحسين نشاط مست التدقيق الداخلي

منظم  منهجعملياتها , ويساعد التدقيت الداخلي المنظمة على تحقيت أهدافها من خالل إتباع 
 . عمليات الحوكمة , إدارة المخاطر والرقابة فاعليةلتقييم وتحسين 

 
  اد عليها في تقييم وقياس المقاييس والقواعد التي يتم اإلعتم التدقيق الداخلي :معايير

عمليات التدقيت الداخلي , حيث تمال المعايير إنموذج ممارسة التدقيت الداخلي كما يجب أن 
عتماده من قبل معهد المدققين الداخليين بإعتبارها  أمريكافي  يكون , وذلك وفقًا لما توصل إليه وا 

 معايير عالمية .
 
  : والمساهمين وأصحاب  اإلدارةومجلس  نظمةلممجموعة العالقات بين إدارة االحوكمة

وطرت تنبيذها وآليات الرقابة  منظمةوآليات لتحديد أهداف ال راً أط توافرالمصالح اآلخرين، التي 
 . على األداء

 
 : مبهوم يستخدم عن حالة عدم التأكد بخصوي األحداث ونتائجها التي يمكن أن  المخاطر

ستراتيجيات المنظمة .تحدث تأايرًا جوهريًا على تحقيت أهداف   وا 
 
  : دارة والسيطرة على األحداث او الحاالت المحتملة إدارة المخاطر عملية تحديد وتقييم وا 

 . لتوفير تأكيد معقول فيما يتعلت بتحقيت أهداف المنظمة
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 ( أمام اإلجابة المناسبة  غرافية : يرجى وضع عالمة )   و المعلومات الديم –أوال  
 
 
 
 
 

  -: لعملمكان ا  -7
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 ( أمام اإلجابة المناسبة  : يرجى وضع عالمة )    فقرات اإلستبانة – ثانيا  
 
 

 في الوحدات الحكومية عينة البحث Six Sigmaواإللتزام بمعايير تقنية  توافرمدى  –المحور األول 
 
 
 
 

ـــــ ت ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــانالبيـــ  رير مطبت مطبق إلى حٍد ما مطبق بشكل كبير ـــ
 لتزام اإلدارة العلياا  دعم و  -المعيار األول 

بمعايير الجودة  لاللتزامإدارة الوحدة بيئة مشجعة  توافر 1
مما ينعكس على الكباءة والعناية والتميز في العمل 

يصال النتائج بالشكل  الوظيبية لقسم التدقيت الداخلي وا 
 ب .المطلو 

   

تعنى اإلدارة بدعم وتحسين جودة التدقيت الداخلي ومتابعة  2
 يقدمها . تيواإلفادة من النتائج والتوصيات ال ئهأدا

   

لدى إدارة الوحدة اإلستعداد لتوفير التسهيالت والوقت واألدوات  3
الالزمة إلستخدام برامج ضبط الجودة والتميز الجهزة التدقيت 

 الداخلي.

   

 التحسين المستمر –ر الثاني المعيا
تعمل إدارة الوحدة على التحسين المستمر لجودة التدقيت  4

الداخلي لغرض إكتشاف وتخبيض اإلنحرافات واألخطاء 
 المالية واالدارية والقانونية والبنية .

   

ت عنى اإلدارة بالتعرف على إقتراحات قسم التدقيت الداخلي  5
 ودة الخدمات المقدمة .واألخذ بها في عملية تحسين ج

   

ئيس قسم التدقيت تحري إدارة الوحدة على تدريب ر  6
 فرت عمل لعلمية التحسين المستمرعلى تشكيل الداخلي 

   

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط  7
اإلدارية للتأكد من ان خطط تحسين الجودة يتم تنبيذها 

 من قبل العاملين .

   

جراء يتم  8 التشجي  على إستخدام الحوسبة والتقنيات الحدياة وا 
التحسينات على البرامج المستخدمة مما يساعد قسم التدقيت 

 وفي التوقيت المناسب  فاعليةالداخلي في أداء أنشطته بدقة و 

   

 الموارد البشرية والتدريب -المعيار الثالث 
لتعيين تتب  الوحدة الية فاعلة واسس واضحة ومدروسة   9

 ذو  الخبرة والكباءة بما يالئم نشاطها .
   

وظبي مهارات م لدعم وتطوير لدى الوحدة برامج تدريبية 10
 بالتطور في برامج الجودة . قسم التدقيت الداخلي وربطها
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 العمليات واألنظمة -المعيار الرابع 
هناك نظام لتبادل المعلومات وتدفقها بين قسم التدقيت  11

في زيادة كباءة  يسهمي وبقية األقسام األخرى مما الداخل
 عملية توصيل نتائج التدقيت للجهات المعنية .

   

لدى الوحدة القدرة على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم  12
التدقيت الداخلي في تقييم أداء بقية األقسام وتخدم تطبيت 

 برامج الجودة .

   

على العمليات واألنظمة  تعمل الوحدة على تركيز الجهود 13
 هي نقطة البداية لبرنامج الجودة . تعدهاو 

   

 قياس األداء ونظام الحوافز -المعيار الخامس 
تقوم إدارة الوحدة بمتابعة نتائج تقارير تقويم األداء المعدة  14

 من قبل قسم التدقيت الداخلي .
   

ء أساليب القياس وتقويم األداء في تحسين األدا تسهم 15
الكلي للوحدة من خالل متابعة ومعالجة اإلنحرافات التي 

 يشير إليها المدقت الداخلي . 

   

تقوم الوحدة بربط نظام الحوافز والمكافآت والترقيات  16
 بنتائج تقويم األداء وبنجا  تطبيت برامج الجودة .
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بتطبيت معايير جودة  األشرف فظة النجفالوحدات الحكومية في محامدى إلتزام  –المحور الثاني 
 . التدقيت الداخلي

 
 
 
 

ـــان ت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رير مطبت مطبق إلى حٍد ما مطبق بشكل كبير البيـــ
 الغرض , السلطة , والمسؤولية -المعيار األول 

طة ومسؤولية نشاط وبة تحدد ررض وسلتهناك تعليمات مك 17
التدقيت الداخلي وتبين طبيعة العالقة الوظيبية التي تربطه 

وتخوله باإلطالع على سجالت الوحدة باإلدارة العليا 
واإلتصال بموظبيها والدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام 
التدقيت , ويتم مراجعة هذا التعليمات بصورة دورية من قبل 

 وتقديمه لإلدارة العليا  للموافقه عليه مدير قسم التدقيت الداخلي

   

مدير قسم التدقيت الداخلي مسؤول عن تنبيذ تعليمات إدارة  18
الوحدة وعن تحديد صالحية أفراد قسمهه وتوزي  المسؤوليات 
 وتقسيم العمل ورف  التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .

   

دقيت التأجهزة عمل و  أهداف هناك معايير لتنظيم 19
 الداخلي .

   

 اإلستقاللية والموضوعية –المعيار الثاني 
يرتبط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في  20

الهيكل التنظيمي للوحدة, لكي يتمت  بأكبر قدر من 
 اإلستقاللية عن بقية األقسام والشعب األخرى .

   

من يستطي  المدقت الداخلي أداء أعماله وتبلير نتائجه  21
وجود أ  تدخالت لتحديد نطات عمله, ويقوم  دون

باإلفصا  للجهات المعنية عن أية معوقات تؤار على 
 إستقالليته .

   

22 
 

يستند المدقت الداخلي في حكمه وقراراته على أدلة رير 
 .منحازة إلى أ  قسم داخل الوحدة 

   

يتجنب المدقت الداخلي أ  اعمال أو أ  تعارض في  23
يمكن ان تؤار على موضوعيته كتقييم أعمال  المصالح

كان مسؤواًل عن تنبيذها سابقًا أو تنظيم بعض األعمال 
 المحاسبية في الوحدة .

   

 الكفاءة والعناية المهنية -المعيار الثالث 
لدى المدققين الداخليين التأهيل العلمي والخبرة  توافري 24

 الكافيه في مجال التدقيت الداخلي .
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يحري المدققون الداخليون على التطوير المستمر لقدراتهم  25
 الكافي بمعايير التدقيت الداخلي ومواكبة المستجدات واإللمام 

   

لدى المدققين الداخليين المهارات الالزمة لمعرفة أنواع  26
المخاطر المرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة إستخدام تقنية 

 تعلقة بها .المعلومات والضوابط الرقابية الم

   

يحري المدققون الداخليون على بذل العناية الالزمة عند  27
تنبيذ إجراءات التدقيت الداخلي بما يتوافت م  القوانين 

 والتعليمات والبرامج المعتمدة .

   

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة -المعيار الرابع 
د يقوم مدير التدقيت الداخلي بوض  وتطوير برنامج تأكي 28

وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة أوجه نشاط التدقيت 
 الداخلي ويتوافت م  المعايير المهنية والقواعد األخالقية.

   

مرة واحدة على األقل يتم تقييم نشاط التدقيت الداخلي  29
من قبل هيئات ديوان  سواء أكانكل خمس سنوات 

 الرقابة المالية أو من قبل مكاتب تدقيت الحسابات .

   

 ط التدقيق الداخليانش إدارة -المعيار الخامس 
يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على  30

أساس الخطط السنوية الموضوعة المرتكزة على 
 المخاطر والموافت عليها من قبل إدارة الوحدة .

   

الموارد  توافريقوم مدير التدقيت الداخلي بالتأكد من  31
موارد البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط الكافية كال

 الموضوعة, ويحدد السياسات واإلجراءات بدقة .

   

32 
 

يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات 
 م  اجهزة الرقابة الخارجية والوحدات الداخلية 

   

  يهداء موظبأيتولى مدير جهاز التدقيت الداخلي تقويم  33
 االحتياجات للبرامج التدريبية . وتحديد

   

 طبيعة العمل -المعيار السادس 
يقوم قسم التدقيت الداخلي بتقويم الرقابة الداخلية من  34

خالل فحي النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي 
للتحقت من مدى اإللتزام بالسياسات واإلجراءات والضوابط 

 الرقابية بما يحقت األهداف المرسومة .
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يقوم قسم التدقيت الداخلي بإجراء تقييم لعملية إدارة  35
المخاطر والتقرير حول كباية وفاعلية اإلجراءات المتبعة 
كالتحقت من إحتماالت وقوع االخطاء أو االحتيال 

 وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت .

   

التدقيت الداخلي بدور إستشار  في تقليل المخاطر  يسهم 36
را  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة من خالل إقت

 للتعامل م  أوجه المخاطر المحيطة بعمل الوحدة .

   

يقوم التدقيت الداخلي بتقييم عمليات الحوكمة في الوحدة  37
قترا  التوصيات المناسبة لتحسينها بما يكبل فاعلية  وا 

على مستوى الوحدة ككل, ويتم  المساءلةإدارة األداء و 
 :ذلك من خالل 

تقييم مدى إلتزام موظبي الوحدة بالقوانين  - أ
 والتعليمات واألخالقيات والقيم المناسبة,

التركيز على مالئمة وتحقيت األهداف وآليات  -ب
 ,المساءلةالرقابة على األداء لتبعيل عملية 

تنسيت األنشطة بين إدارة الوحدة والمدققين  - ج
الخارجيين, واإلفصا  والكشف عن المخاطر 

ألصحاب المصالح والجهات المعنية وتوصيلها 
 في الوقت المناسب .

   

 العمل تخطيط -المعيار السابع 
يقوم قسم التدقيت الداخلي بوض  خطة عمل تعتمد على  38

درجة المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات نشاط 
التدقيت الداخلي وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  

 موارد المخصصة لها .وأهدافها, وتوقيتها, وال

   

برامج عمل لكافة عمليات التدقيت توضح إجراءات  ت عد 39
 . التدقيت وتوزي  المهام والمسؤوليات بدقة

   

 أداء العمل – ثامنالمعيار ال
يقوم المدقت الداخلي بجم  االدلة الكافية وتوايت  40

المعلومات الالزمة لتنبيذ المهام المكلف بها بما يدعم 
 ج عملية التدقيت ومصداقيتها .نتائ
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يشرف مدير التدقيت الداخلي على تنبيذ مهام المدققين  41
 من خالل مراجعة  أورات العمل .

   

 النتائج توصيل - تاسعالمعيار ال
يقوم قسم التدقيت الداخلي برف  تقارير عن نتائج أعماله  42

داخلي تشمل رأ  المدقت العند اإلنتهاء من مهمة التدقيت, 
م  مراعاة الدقة والموضوعية والوضو  واإليجاز وأن 

 تصدر في الوقت المناسب .

   

تم إجراءه ))يستخدم المدقت الداخلي في تقريره عبارة  43
ويبصح عن حاالت عدم (( بالتوافت م  المعايير الدولية

التقيد بالمعايير ومبادئ وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم 
 على نتائج مهمة التدقيت .التقيد وتأاير ذلك 

   

يقوم قسم التدقيت الداخلي باإلبالغ عن بعض نتائج  44
)مال ديوان الرقابة  أعماله إلى بعض األطراف الخارجية

كالقيود المبروضة ، م  مراعاة المتطلبات القانونية المالية(
 . على بعض النتائج

   

 مراقبة التقدم المحرز – عاشرالمعيار ال
مدير التدقيت الداخلي بمتابعة اإلجراءات المتخذة من يقوم  45

تطبيقها حول المالحظات  فاعليةقهبل األطراف المعنية و 
من قبله أو من قبل التدقيت  سواء أكانالتي تم اإلبالغ عنها 

 الخارجي.

   

يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة إجراءات الوحدة حول  46
 .المخاطر التي تم التقرير عنها 

   

 التواصل وقبول المخاطر - حادي عشرالمعيار ال
يتولى مدير التدقيت الداخلي التواصل م  إدارة الوحدة    47

 ومناقشتها  بمستوى المخاطر المقبول من قهبلهها .
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 م / طلب معلومات
 

 بعد التحيـــة ...
 
 
 
 
 

تحسين جودة التدقيت الداخلي في وم ))الموس لغرض إستكمال الجانب العملي لبحاي 
دراسة تطبيقية في عينة من الوحدات  - six sigmaالوحدات الحكومية باستخدام معايير تقنية 

 (( , يرجى تزويد  بالمعلومات التالية :الخدمية في محافظة النجف األشرف
 
 

 نبذة تعريبية عن الوحدة وتاريخ تأسيسها , وأهدافها بموجب القانون . -1
 
 
 
 

 كشف بموظبي قسم التدقيت الداخلي وكما موضح بالجدول أدناه : -2
 
 

 عدد سنوات الخبرة التخصي المؤهل العلمي العنوان الوظيبي إســــــــــم الموظـــــف
     

 
 كشف بالدورات التدريبية والتطويرية لموظبي قسم التدقيت الداخلي وكما موضح بالجدول أدناه : -3

 
 
 
 

 عــــــــدد الـــــــــــدورات التدريبيـــــــــــــة والتطويريــــــــــــــة فــــــــــــــــي مجــــــــــــــــال ـــــم الموظـــــفإســـــ
 أخــــــــــــرى , تــــذكـــــــــر الحاسوب المحاسبة التدقيت 

    
 
 جراءات بخصوي النتائج والتوصيات الواردة فيها .نسخ من تقارير قسم التدقيت الداخلي , وأهم اإل -4
نسخ من تقارير تقويم أداء قسم التدقيت الداخلي سواء من قبل ديوان الرقابة المالية أو بناءًا على  -5

كتشاف وتخبيض اإلنحرافات .  طلب اإلدارة العليا لغرض تحسين جودة الخدمات المقدمة وا 
 قبل الوحدة . نسخة من آلية التعيين المتبعة من -6
 نسخة من العقد المبرم م  الخبراء واإلستشاريين في مجال جودة التدقيت الداخلي إن وجد . -7
نسخة من التعليمات التي تحدد ررض وهدف وسلطة ومسؤولية جهاز التدقيت الداخلي ومدى   -8

 تعديلها أو تحدياها , ونسخة من صالحيات مدير قسم التدقيت الداخلي .
ن تقارير تقويم األداء المعدة من قبل قسم التدقيت الداخلي , ومدى اإلستبادة منها في تحديد نسخة م -9

 المخاطر في األقسام واألنشطة التابعة للوحدة .



- 

2 

 

ستمارات التقييم الخاصة بموظبي قسم التدقيت الداخلي . -10  بعض كتب المكافآت والترقيات وا 
 التدقيت الداخلي . نسخة من المعايير التي تنظم عمل جهاز -11
 نسخة من الهيكل التنظيمي للوحدة . -12
 برنامج عمل مهمة التدقيت . -13
 الخطط السنوية الموضوعة من قبل مدير التدقيت الداخلي على أساس المخاطر . -14
 نسخة من محاضر جرد ومطابقة الموجودات الاابتة آلخر سنتين .  -15
 ات الخاي بتقارير ديوان الرقابة المالية .نسخة من بعض كتب متابعة اإلجراء -16
 
 
 
 
 

 ولكم منا خالص الشكر والتقدير لتعاونكم البن اء خدمة  للبحث العلمي ولبلدنا العزيز ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البــــاحـــــــث
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 (5ملحق رقم )
 الصدق الداخلي لفقرات محوري اإلستبانة

 
 
 
 
 
 

ـــ ت ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــانالبيـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ  مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون ـ
 في الوحدات الحكومية عينة البحث Six Sigmaمدى توفر واإللتزام بمعايير تقنية  –المحور األول 
 لتزام اإلدارة العلياا  دعم و  -المعيار األول 

لجودة والتميز في العمل بمعايير ا لاللتزامتوفر إدارة الوحدة بيئة مشجعة  1
يصال  مما ينعكس على الكباءة والعناية الوظيبية لقسم التدقيت الداخلي وا 

 النتائج بالشكل المطلوب .
0.866 .0000 

تعنى اإلدارة بدعم وتحسين جودة التدقيت الداخلي ومتابعة أداءه  2
 0000. 0.870 يقدمها . تيواإلستبادة من النتائج والتوصيات ال

إدارة الوحدة اإلستعداد لتوفير التسهيالت والوقت واألدوات الالزمة لدى  3
 0000. 0.832 إلستخدام برامج ضبط الجودة والتميز الجهزة التدقيت الداخلي.

 التحسين المستمر –المعيار الثاني 
تعمل إدارة الوحدة على التحسين المستمر لجودة التدقيت الداخلي  4

افات واألخطاء المالية واالدارية لغرض إكتشاف وتخبيض اإلنحر 
 والقانونية والبنية .

0.843 .0000 

ت عنى اإلدارة بالتعرف على إقتراحات قسم التدقيت الداخلي واألخذ بها  5
 0000. 0.852 في عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة .

على ئيس قسم التدقيت الداخلي تحري إدارة الوحدة على تدريب ر  6
 0000. 0.845 ل لعلمية التحسين المستمرفرت عمتشكيل 

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط اإلدارية للتأكد من  7
 0000. 0.712 ان خطط تحسين الجودة يتم تنبيذها من قبل العاملين .

جراء التحسينات  8 يتم التشجي  على إستخدام الحوسبة والتقنيات الحدياة وا 
تخدمة مما يساعد قسم التدقيت الداخلي في أداء أنشطته على البرامج المس

 بدقة وفعالية وفي التوقيت المناسب 
0.746 .0000 

 الموارد البشرية والتدريب -المعيار الثالث 
سس واضحة ومدروسة لتعيين ذو  الخبرة الية فعالة و اتتب  الوحدة   9

المؤهالت تهتم بتوزي  المالكات حسب و  والكباءة بما يالئم نشاطها
 العلمية والتخصي ومستوى الخبرة البنية .

0.828 .0000 

وظبي قسم التدقيت مهارات م لدعم وتطوير لدى الوحدة برامج تدريبية 10
 بالتطور في برامج الجودة . الداخلي وربطها

 
 
 
 
 
 
 

0.860 .0000 
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 العمليات واألنظمة -المعيار الرابع 
فقها بين قسم التدقيت الداخلي وبقية هناك نظام لتبادل المعلومات وتد 11

األقسام األخرى مما يساهم في زيادة كباءة عملية توصيل نتائج 
 التدقيت للجهات المعنية .

0.826 .0000 

لدى الوحدة القدرة على توفير قاعدة بيانات متكاملة تخدم التدقيت  12
 0000. 0.814 .الداخلي في تقييم أداء بقية األقسام وتخدم تطبيت برامج الجودة 

تعمل الوحدة على تركيز الجهود على العمليات واألنظمة وتعتبرها  13
 0000. 0.823 هي نقطة البداية لبرنامج الجودة .

 قياس األداء ونظام الحوافز -المعيار الخامس 
تقوم إدارة الوحدة بمتابعة نتائج تقارير تقويم األداء المعدة من قبل  14

 0000. 0.829 . قسم التدقيت الداخلي

تساهم أساليب القياس وتقويم األداء في تحسين األداء الكلي للوحدة  15
من خالل متابعة ومعالجة اإلنحرافات التي يشير إليها المدقت 

 الداخلي . 
0.748 .0000 

تقوم الوحدة بربط نظام الحوافز والمكافآت والترقيات بنتائج تقويم  16
 0000. 0.780 لجودة .األداء وبنجا  تطبيت برامج ا

 . الوحدات الحكومية في محافظة النجف األشرف بتطبيت معايير جودة التدقيت الداخليمدى إلتزام  –المحور الثاني 
 الغرض , السلطة , والمسؤولية -المعيار األول 

وبة تحدد ررض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيت تهناك تعليمات مك 17
وتخوله قة الوظيبية التي تربطه باإلدارة العليا الداخلي وتبين طبيعة العال

باإلطالع على سجالت الوحدة واإلتصال بموظبيها والدخول إلى مختلف 
أقسامها ألداء مهام التدقيت , ويتم مراجعة هذا التعليمات بصورة دورية من 

 قبل مدير قسم التدقيت الداخلي وتقديمه لإلدارة العليا  للموافقه عليه

0.782 .0000 

مدير قسم التدقيت الداخلي مسؤول عن تنبيذ تعليمات إدارة الوحدة وعن  18
تحديد صالحية أفراد قسمهه وتوزي  المسؤوليات وتقسيم العمل ورف  

 التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .
0.675 .0000 

 0000. 0.816 التدقيت الداخلي .أجهزة عمل و  أهداف هناك معايير لتنظيم 19
 اإلستقاللية والموضوعية –يار الثاني المع
يرتبط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في الهيكل التنظيمي  20

للوحدة, لكي يتمت  بأكبر قدر من اإلستقاللية عن بقية األقسام 
 والشعب األخرى .

0.705 .0000 
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يستطي  المدقت الداخلي أداء أعماله وتبلير نتائجه دون وجود أ   21
خالت لتحديد نطات عمله, ويقوم باإلفصا  للجهات المعنية عن أية تد

 معوقات تؤار على إستقالليته .
0.733 .0000 

22 
 

يستند المدقت الداخلي في حكمه وقراراته على أدلة رير منحازة إلى 
 0000. 0.652 .أ  قسم داخل الوحدة 

ح يمكن يتجنب المدقت الداخلي أ  اعمال أو أ  تعارض في المصال 23
ان تؤار على موضوعيته كتقييم أعمال كان مسؤواًل عن تنبيذها سابقًا 

 أو تنظيم بعض األعمال المحاسبية في الوحدة .
0.640 .0000 

 الكفاءة والعناية المهنية -المعيار الثالث 
يتوفر لدى المدققين الداخليين التأهيل العلمي والخبرة الكافيه في  24

 0000. 0.759 . مجال التدقيت الداخلي

يحري المدققون الداخليون على التطوير المستمر لقدراتهم ومواكبة  25
 0000. 0.780 الكافي بمعايير التدقيت الداخلي المستجدات واإللمام 

لدى المدققين الداخليين المهارات الالزمة لمعرفة أنواع المخاطر  26
لومات والضوابط المرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة إستخدام تقنية المع

 الرقابية المتعلقة بها .
0.863 .0000 

يحري المدققون الداخليون على بذل العناية الالزمة عند تنبيذ إجراءات  27
 0000. 0.774 التدقيت الداخلي بما يتوافت م  القوانين والتعليمات والبرامج المعتمدة .

 برنامج تأكيد وتحسين الجودة -المعيار الرابع 
مدير التدقيت الداخلي بوض  وتطوير برنامج تأكيد وتحسين الجودة  يقوم 28

بحيث يغطي كافة أوجه نشاط التدقيت الداخلي ويتوافت م  المعايير 
 المهنية والقواعد األخالقية.

0.784 .0000 

مرة واحدة على األقل كل خمس يتم تقييم نشاط التدقيت الداخلي  29
رقابة المالية أو من قبل مكاتب سنوات سواء من قبل هيئات ديوان ال

 تدقيت الحسابات .
0.757 .0000 

 ط التدقيق الداخليانش إدارة -المعيار الخامس 
يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على أساس الخطط السنوية  30

 0000. 0.745 الموضوعة المرتكزة على المخاطر والموافت عليها من قبل إدارة الوحدة .

يقوم مدير التدقيت الداخلي بالتأكد من توفر الموارد الكافية كالموارد  31
البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط الموضوعة, ويحدد السياسات 

 واإلجراءات بدقة .
0.777 .0000 
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32 
 

يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات م  اجهزة 
 0000. 0.726 الداخلية  الرقابة الخارجية والوحدات

وتحديد  يهداء موظبأيتولى مدير جهاز التدقيت الداخلي تقويم  33
 0000. 0.779 االحتياجات للبرامج التدريبية .

 طبيعة العمل -المعيار السادس 
يقوم قسم التدقيت الداخلي بتقويم الرقابة الداخلية من خالل فحي  34

ي للتحقت من مدى اإللتزام النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخل
 ابية بما يحقت األهداف المرسومة بالسياسات واإلجراءات والضوابط الرق

0.744 .0000 

يقوم قسم التدقيت الداخلي بإجراء تقييم لعملية إدارة المخاطر والتقرير  35
حول كباية وفاعلية اإلجراءات المتبعة كالتحقت من إحتماالت وقوع 

 وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت .االخطاء أو االحتيال 
0.838 .0000 

يساهم التدقيت الداخلي بدور إستشار  في تقليل المخاطر من خالل  36
إقترا  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة للتعامل م  أوجه المخاطر 

 المحيطة بعمل الوحدة .
0.790 .0000 

قترا  يقوم التدقيت الداخلي بتقييم عمليات الحوكمة في ا 37 لوحدة وا 
التوصيات المناسبة لتحسينها بما يكبل فاعلية إدارة األداء والمسائلة 

 على مستوى الوحدة ككل, ويتم ذلك من خالل :
تقييم مدى إلتزام موظبي الوحدة بالقوانين والتعليمات  - أ

 واألخالقيات والقيم المناسبة,
 التركيز على مالئمة وتحقيت األهداف وآليات الرقابة على -ب

 األداء لتبعيل عملية المسائلة,
تنسيت األنشطة بين إدارة الوحدة والمدققين الخارجيين,  - ج

واإلفصا  والكشف عن المخاطر وتوصيلها ألصحاب 
 المصالح والجهات المعنية في الوقت المناسب .

0.767 .0000 

 العمل تخطيط -المعيار السابع 
مد على درجة يقوم قسم التدقيت الداخلي بوض  خطة عمل تعت 38

المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات نشاط التدقيت الداخلي 
وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  وأهدافها, وتوقيتها, والموارد 

 المخصصة لها .

0.912 .0000 

يتم إعداد برامج عمل لكافة عمليات التدقيت توضح إجراءات التدقيت  39
 . وتوزي  المهام والمسؤوليات بدقة

0.895 .0000 
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 أداء العمل – ثامنالمعيار ال
يقوم المدقت الداخلي بجم  االدلة الكافية وتوايت المعلومات الالزمة  40

 0000. 0.878 لتنبيذ المهام المكلف بها بما يدعم نتائج عملية التدقيت ومصداقيتها .

يشرف مدير التدقيت الداخلي على تنبيذ مهام المدققين من خالل  41
 اجعة  أورات العمل .مر 

0.894 .0000 

 النتائج توصيل - تاسعالمعيار ال
يقوم قسم التدقيت الداخلي برف  تقارير عن نتائج أعماله عند اإلنتهاء  42

تشمل رأ  المدقت الداخلي م  مراعاة الدقة من مهمة التدقيت, 
 والموضوعية والوضو  واإليجاز وأن تصدر في الوقت المناسب .

0.760 .0000 

تم إجراءه بالتوافت م  ))يستخدم المدقت الداخلي في تقريره عبارة  43
ويبصح عن حاالت عدم التقيد بالمعايير ومبادئ (( المعايير الدولية

وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم التقيد وتأاير ذلك على نتائج مهمة 
 التدقيت .

0.705 .0000 

بعض نتائج أعماله إلى بعض يقوم قسم التدقيت الداخلي باإلبالغ عن  44
، م  مراعاة المتطلبات )مال ديوان الرقابة المالية( األطراف الخارجية

 . كالقيود المبروضة على بعض النتائجالقانونية 
0.758 .0000 

  مراقبة التقدم المحرز – عاشرالمعيار ال
راف يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة اإلجراءات المتخذة من قهبل األط 45

المعنية وفعالية تطبيقها حول المالحظات التي تم اإلبالغ عنها سواء من 
 قبله أو من قبل التدقيت الخارجي.

0.911 .0000 

يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة إجراءات الوحدة حول المخاطر التي  46
 0000. 0.910 تم التقرير عنها .

 طرالتواصل وقبول المخا - حادي عشرالمعيار ال
يتولى مدير التدقيت الداخلي التواصل م  إدارة الوحدة   ومناقشتها   47

 0000. 1 بمستوى المخاطر المقبول من قهبلهها .
 
 

 0.196تساوي  "99"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة   rقيمة  
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 (6ملحق رقم )
 المعلومات التي حصل عليهاالوسط الحسابي لكل مجال بموجب تأشيرات الباحث بناءا  على 

 
 
 

 
 

 في الوحدات الحكومية عينة البحث Six Sigmaفر واإللتزام بمعايير تقنية امدى تو  –المحور األول 
 
 
 
 

ـــان ت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ مطبق بشكل  البيـــ
 كبير

 رير مطبت مطبق إلى حٍد ما

 لتزام اإلدارة العلياا  دعم و  -المعيار األول 
بمعايير الجودة  لاللتزامتوفر إدارة الوحدة بيئة مشجعة  1

مما ينعكس على الكباءة والعناية والتميز في العمل 
يصال النتائج بالشكل  الوظيبية لقسم التدقيت الداخلي وا 

 المطلوب .

 

    

تعنى اإلدارة بدعم وتحسين جودة التدقيت الداخلي ومتابعة  2
 . يقدمها تيأداءه واإلستبادة من النتائج والتوصيات ال

 
   

لدى إدارة الوحدة اإلستعداد لتوفير التسهيالت والوقت  3
واألدوات الالزمة إلستخدام برامج ضبط الجودة والتميز 

 الجهزة التدقيت الداخلي.

 
  

 

 1.67 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 التحسين المستمر –الثاني المعيار 

تعمل إدارة الوحدة على التحسين المستمر لجودة  4
التدقيت الداخلي لغرض إكتشاف وتخبيض اإلنحرافات 

 واألخطاء المالية واالدارية والقانونية والبنية .
    

ت عنى اإلدارة بالتعرف على إقتراحات قسم التدقيت الداخلي  5
     ة الخدمات المقدمة .واألخذ بها في عملية تحسين جود

تحري إدارة الوحدة على تدريب رئيس قسم التدقيت  6
     الداخلي على تشكيل فرت عمل لعلمية التحسين المستمر

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة شاملة ومستمرة لألنماط اإلدارية  7
للتأكد من ان خطط تحسين الجودة يتم تنبيذها من قبل 

 العاملين
    

جي  على إستخدام الحوسبة والتقنيات الحدياة يتم التش 8
جراء التحسينات على البرامج المستخدمة مما يساعد قسم  وا 
التدقيت الداخلي في أداء أنشطته بدقة وفعالية وفي التوقيت 

 المناسب 

    

 1.4 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
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 والتدريبالموارد البشرية  -المعيار الثالث 
تتب  الوحدة الية فعالة واسس واضحة ومدروسة لتعيين   9

ذو  الخبرة والكباءة بما يالئم نشاطها وتهتم بتوزي  
المالكات حسب المؤهالت العلمية ومستوى الخبرة 

 البنية.

 

  

 

مهارات  لدعم وتطوير لدى الوحدة برامج تدريبية 10
في برامج بالتطور  وظبي قسم التدقيت الداخلي وربطهام

 الجودة .

 
  

 

 2 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 العمليات واألنظمة -المعيار الرابع 

هناك نظام لتبادل المعلومات وتدفقها بين قسم التدقيت  11
الداخلي وبقية األقسام األخرى مما يساهم في زيادة 

 المعنية .كباءة عملية توصيل نتائج التدقيت للجهات 
    

لدى الوحدة القدرة على توفير قاعدة بيانات متكاملة  12
تخدم التدقيت الداخلي في تقييم أداء بقية األقسام وتخدم 

 تطبيت برامج الجودة .
    

تعمل الوحدة على تركيز الجهود على العمليات  13
 واألنظمة وتعتبرها هي نقطة البداية لبرنامج الجودة .

 
    

 1.33 ــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابيالوســــــ
 قياس األداء ونظام الحوافز -المعيار الخامس 

تقوم إدارة الوحدة بمتابعة نتائج تقارير تقويم األداء  14
     المعدة من قبل قسم التدقيت الداخلي .

تساهم أساليب القياس وتقويم األداء في تحسين األداء  15
ن خالل متابعة ومعالجة اإلنحرافات الكلي للوحدة م

 التي يشير إليها المدقت الداخلي . 
    

تقوم الوحدة بربط نظام الحوافز والمكافآت والترقيات  16
 بنتائج تقويم األداء وبنجا  تطبيت برامج الجودة .

 
    

 1.33 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
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بتطبيت معايير جودة  األشرف الوحدات الحكومية في محافظة النجفمدى إلتزام  –المحور الثاني 
 . التدقيت الداخلي

 
 
 
 
 
 

ـــان ت ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رير مطبت مطبق إلى حٍد ما مطبق بشكل كبير البيـــ
 الغرض , السلطة , والمسؤولية -المعيار األول 

وبة تحدد ررض وسلطة ومسؤولية نشاط تهناك تعليمات مك 17
التدقيت الداخلي وتبين طبيعة العالقة الوظيبية التي تربطه 

وتخوله باإلطالع على سجالت الوحدة باإلدارة العليا 
واإلتصال بموظبيها والدخول إلى مختلف أقسامها ألداء مهام 

ورية من قبل التدقيت , ويتم مراجعة هذا التعليمات بصورة د
 مدير قسم التدقيت الداخلي وتقديمه لإلدارة العليا  للموافقه عليه

    

مدير قسم التدقيت الداخلي مسؤول عن تنبيذ تعليمات إدارة  18
الوحدة وعن تحديد صالحية أفراد قسمهه وتوزي  المسؤوليات 
 وتقسيم العمل ورف  التقارير إلى المستوى اإلدار  األعلى .

    

التدقيت أجهزة عمل و  أهداف ك معايير لتنظيمهنا 19
     الداخلي .

 1.67 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 اإلستقاللية والموضوعية –المعيار الثاني 

يرتبط قسم التدقيت الداخلي بأعلى مستوى إدار  في  20
الهيكل التنظيمي للوحدة, لكي يتمت  بأكبر قدر من 

 ستقاللية عن بقية األقسام والشعب األخرى .اإل
    

يستطي  المدقت الداخلي أداء أعماله وتبلير نتائجه دون  21
وجود أ  تدخالت لتحديد نطات عمله, ويقوم باإلفصا  
 للجهات المعنية عن أية معوقات تؤار على إستقالليته .

    

22 
 

ر يستند المدقت الداخلي في حكمه وقراراته على أدلة ري
     .منحازة إلى أ  قسم داخل الوحدة 

يتجنب المدقت الداخلي أ  اعمال أو أ  تعارض في  23
المصالح يمكن ان تؤار على موضوعيته كتقييم أعمال 
كان مسؤواًل عن تنبيذها سابقًا أو تنظيم بعض األعمال 

 المحاسبية في الوحدة .

    

 2.25 ــــابيالوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــ
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 الكفاءة والعناية المهنية -المعيار الثالث 
يتوفر لدى المدققين الداخليين التأهيل العلمي والخبرة  24

     الكافيه في مجال التدقيت الداخلي .

يحري المدققون الداخليون على التطوير المستمر لقدراتهم  25
     الداخلي الكافي بمعايير التدقيت ومواكبة المستجدات واإللمام 

لدى المدققين الداخليين المهارات الالزمة لمعرفة أنواع  26
المخاطر المرتبطة بنشاط الوحدة, ومعرفة إستخدام تقنية 

 المعلومات والضوابط الرقابية المتعلقة بها .
    

يحري المدققون الداخليون على بذل العناية الالزمة عند  27
يتوافت م  القوانين  تنبيذ إجراءات التدقيت الداخلي بما

 والتعليمات والبرامج المعتمدة .
    

 2 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 برنامج تأكيد وتحسين الجودة -المعيار الرابع 

يقوم مدير التدقيت الداخلي بوض  وتطوير برنامج تأكيد  28
ت وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة أوجه نشاط التدقي
 الداخلي ويتوافت م  المعايير المهنية والقواعد األخالقية.

    

 
 

29 

مرة واحدة على األقل يتم تقييم نشاط التدقيت الداخلي 
كل خمس سنوات سواء من قبل هيئات ديوان الرقابة 

 المالية أو من قبل مكاتب تدقيت الحسابات .
    

 1 ــابيالوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــ
 ط التدقيق الداخليانش إدارة -المعيار الخامس 

يقوم مدير جهاز التدقيت الداخلي بتحديد أولوياته على  30
أساس الخطط السنوية الموضوعة المرتكزة على 

 المخاطر والموافت عليها من قبل إدارة الوحدة .
    

يقوم مدير التدقيت الداخلي بالتأكد من توفر الموارد  31
ية كالموارد البشرية والتقنية الالزمة لتنبيذ الخطط الكاف

 الموضوعة, ويحدد السياسات واإلجراءات بدقة .
    

32 
 

يتولى مدير التدقيت الداخلي التنسيت وتبادل المعلومات 
     م  اجهزة الرقابة الخارجية والوحدات الداخلية 

  يهداء موظبأيتولى مدير جهاز التدقيت الداخلي تقويم  33
     وتحديد االحتياجات للبرامج التدريبية .

 1.75 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
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 طبيعة العمل -المعيار السادس 
يقوم قسم التدقيت الداخلي بتقويم الرقابة الداخلية من  34

خالل فحي النظام المحاسبي ونظام الضبط الداخلي 
السياسات واإلجراءات والضوابط للتحقت من مدى اإللتزام ب

 الرقابية بما يحقت األهداف المرسومة .

    

يقوم قسم التدقيت الداخلي بإجراء تقييم لعملية إدارة  35
المخاطر والتقرير حول كباية وفاعلية اإلجراءات المتبعة 
كالتحقت من إحتماالت وقوع االخطاء أو االحتيال 

 وكيبية مواجهة هذه اإلحتماالت .

    

يساهم التدقيت الداخلي بدور إستشار  في تقليل المخاطر  36
من خالل إقترا  الوسائل والسبل واآلليات المناسبة 

 للتعامل م  أوجه المخاطر المحيطة بعمل الوحدة .
    

37 

يقوم التدقيت الداخلي بتقييم عمليات الحوكمة في الوحدة 
قترا  التوصيات المناسبة لتحسينها بما يكبل فا علية وا 

إدارة األداء والمسائلة على مستوى الوحدة ككل, ويتم 
 ذلك من خالل :

تقييم مدى إلتزام موظبي الوحدة بالقوانين  - أ
 والتعليمات واألخالقيات والقيم المناسبة,

التركيز على مالئمة وتحقيت األهداف وآليات  -ب
 الرقابة على األداء لتبعيل عملية المسائلة,

رة الوحدة والمدققين تنسيت األنشطة بين إدا - ج
الخارجيين, واإلفصا  والكشف عن المخاطر 
وتوصيلها ألصحاب المصالح والجهات المعنية 

 في الوقت المناسب .

    

 1.25 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 العمل تخطيط -المعيار السابع 

د على يقوم قسم التدقيت الداخلي بوض  خطة عمل تعتم 38
درجة المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات نشاط 
التدقيت الداخلي وتشمل هذه الخطة نطات مهمة التدقيت,  

 وأهدافها, وتوقيتها, والموارد المخصصة لها .

    

يتم إعداد برامج عمل لكافة عمليات التدقيت توضح  39
     . إجراءات التدقيت وتوزي  المهام والمسؤوليات بدقة

 1 ســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابيالو 



  حثالوسط الحسابي بموجب تأشيرات البا ...........................(6ملحت رقم )

 6 

 أداء العمل – ثامنالمعيار ال
يقوم المدقت الداخلي بجم  االدلة الكافية وتوايت  40

المعلومات الالزمة لتنبيذ المهام المكلف بها بما يدعم 
 نتائج عملية التدقيت ومصداقيتها .

    

نبيذ مهام المدققين يشرف مدير التدقيت الداخلي على ت 41
     من خالل مراجعة  أورات العمل .

 2 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 النتائج توصيل - تاسعالمعيار ال

يقوم قسم التدقيت الداخلي برف  تقارير عن نتائج أعماله  42
تشمل رأ  المدقت الداخلي عند اإلنتهاء من مهمة التدقيت, 

راعاة الدقة والموضوعية والوضو  واإليجاز وأن م  م
 تصدر في الوقت المناسب .

    

تم إجراءه ))يستخدم المدقت الداخلي في تقريره عبارة  43
ويبصح عن حاالت عدم (( بالتوافت م  المعايير الدولية

التقيد بالمعايير ومبادئ وأخالقيات الوظيبة وأسباب عدم 
 مهمة التدقيت .التقيد وتأاير ذلك على نتائج 

    

يقوم قسم التدقيت الداخلي باإلبالغ عن بعض نتائج  44
)مال ديوان الرقابة  أعماله إلى بعض األطراف الخارجية

كالقيود المبروضة ، م  مراعاة المتطلبات القانونية المالية(
 . على بعض النتائج

    

 1.67 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
   مراقبة التقدم المحرز – عاشرالمعيار ال

يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة اإلجراءات المتخذة من  45
قهبل األطراف المعنية وفعالية تطبيقها حول المالحظات التي 
 تم اإلبالغ عنها سواء من قبله أو من قبل التدقيت الخارجي.

  
   

إجراءات الوحدة حول يقوم مدير التدقيت الداخلي بمتابعة  46
     المخاطر التي تم التقرير عنها .

 2 الوســــــــــــــــــــــط الحســــــــــــــــــابي
 التواصل وقبول المخاطر - حادي عشرالمعيار ال

يتولى مدير التدقيت الداخلي التواصل م  إدارة الوحدة    47
     .ومناقشتها  بمستوى المخاطر المقبول من قهبلهها 



- 

1 

 

 (7ملحق رقم )
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 تاريخ المقابلة مكـــــــــــان العــمــــــــــل إســـــــــم الموظـــــــــــــف إســــــــــــم الـدائــــــــــرة ت

 جامعة الكوفة 1

 مدير قسم التدقيت الداخلي ياسر صاحب مالك
 مدير قسم الحسابات سين هاد  عنيزهح 1/6/2014

 هيئة ديوان الرقابة المالية عماد عبد الرضا
 12/6/2014 مدير قسم التدقيت الداخلي ياسر صاحب مالك
 14/9/2014 مدير قسم التدقيت الداخلي ياسر صاحب مالك

 مديرية التربية 2

 مدير عام التربية إسماعيل خليل الماضي

16/6/2014 
 مدير قسم التدقيت الداخلي ية نصيف جاسمرض

 مدير قسم الحسابات باسمة جواد كاظم
 هيئة ديوان الرقابة المالية علي كاظم 

 8/7/2014 مدير قسم التدقيت الداخلي رضية نصيف جاسم
 14/9/2014 مدير قسم التدقيت الداخلي رضية نصيف جاسم

 دائرة الصحة 3
 قسم التدقيت الداخلي مدير هيام أحمد حسن

 هيئة ديوان الرقابة المالية حيدر كريم 17/6/2014
 14/9/2014 مدير قسم التدقيت الداخلي هيام أحمد حسن

 مديرية البلدية 4
 مدير قسم التدقيت الداخلي علي عالم كاظم

 مدير قسم الحسابات عقيل فاضل عباس 18/6/2014
 15/9/2014 تدقيت الداخليمدير قسم ال علي عالم كاظم

 مديرية الخزينة 5

 معاون مدير الخزينة بلير عبد الرزات محمد

18/6/2014 
 مدير قسم التدقيت الداخلي خالدة حمود  جاسم
 مدير قسم الحسابات عباس كامل جودة
 هيئة ديوان الرقابة المالية فاطمة هاد  عبيد

 ديوان المحافظة 6

 معاون المحافظ اإلدار  الماضيهاتف عبد األمير 

19/6/2014 
 مدير قسم التدقيت الداخلي إيمان سلمان كاظم
 مدير قسم الحسابات قاسم هاد  عزوز
 هيئة ديوان الرقابة المالية علي توفيت جميل
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 15/7/2014 مدير اإلدارة العامة عبد المحسن كاظم
 15/9/2014 مدير قسم الحسابات قاسم هاد  عزوز

 مديرية الزراعة 7

 مدير الزراعة مجيد جاسم جياد

22/6/2014 
 مدير قسم التدقيت الداخلي خالد زاير علوان

 مدير قسم الحسابات سالم كاظم عبد علي
 هيئة ديوان الرقابة المالية اناء عبد المنعم هاد 
 مدير قسم التدقيت الداخلي خالد زاير علوان

15/9/2014 
 مدير قسم الحسابات سالم كاظم عبد علي
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Abstract : 
 
 

 

 
 

 

       In light of the challengeswhich imposed by the environment  of the intense competition 
and rapid technological development that witnessed by the organizations , a developed  
methods and techniques have been found to minimize the error such as  Six Sigma 
technique, which helps the organizations to reach a high degree of quality,    One of the 
areas of application of this technique is to improve the  control process, and because of the 
importance of the internal audit role in government units that took the expansion and 
diversity which has led to increase  financial  allocations to enhance their spending power in 
order to provide services on the one hand, and the implementation of investment projects on 
the other hand, In order to ensure an effective internal audit process and to achieve the 
desired objective it must be high quality, so the researcher  has interested  with this topic, 
which aims to use Six Sigma technique to improve the quality of internal 
audit in government units, and to achieve that, a questionnaire was designed depending 
on the theoretical study and previous studies included (47) paragraphs to collect information 
from the research sample, consisting of top managements and personnel  of internal 
audit departments and accounts managers and team leaders of BSA 
committees ,including (116) questionnaire ,  (107) of them filled out and (101) was  
analyzable , then the descriptive analytical approach has been depended by 
the Inquisition for information and linking the results ,besides,  collecting , analyzing 
data and test hypotheses through a variety of statistical treatments using the statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).  
       Among the most important results that have been reached is: the  audit systems in the 
units within research sample worked at Sigma level between (2.64 - 3.06), where the 
defects  level were between (126506-59603) per million chance, and government units 
within the sample of research adhered to  application of quality standards for internal 
audit, However, this commitment has been weak compared to the role and importance 
of internal audit at the moment, and there is a possibility at units within the  research 
sample  to apply Six Sigma technique and take advantage of it by reducing defects and 
errors , and achieving the quality and excellence in the provided services. Using Six Sigma 
standards   technique are affecting  positively to improve the quality of internal 
audit in government units in the province of Najaf, this effect is illustrated  through 
the correlation coefficient of (0.947) and the determination  coefficient of 
(0.897).Depending on the research’s results , the researcher presents a several 
recommendations including the attention of top management to adopt Six Sigma standards  
techniques by forming a work team to apply this technique , and provide all the related  
elements and ingredients to ensure the success and to take advantage of them 
in reducing defects and errors and to consolidate the environment work with a quality 
concepts and excellence for raising the provided  services level for each activity, and 
to determine  the tasks of internal audit systems according to international 
standards and commitment with  it, and in terms of  its  performance requirements , 
powers and responsibilities . Asthis ensuresachieving effectivecontrol of  the erformance in 
general. 
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